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. CLXVII CXCIX

S Ă R B Ă T O R I R E A
A 75 DE ANI DE LA NAŞTEREA PREA FERICITULUI
PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
Duminică 22 februarie 1976, Prea Fericitul Patriarh Justinian a îm pli
nit vîrsta de 75 ani. Evenimentul aniversar ia fost sărbătorit în mod
deosebit, dîndu-i-se toată semnificaţia cuvenită în contextul vieţii noi,
pe care o trăieşte Biserica Ortodoxă Română, «pe plan intern şi pe plan
extern.
în dimineaţa acestei zile, erau prezenţi la palatul patriarhal din Bucu
reşti aproape toţi ierarhii membri ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române : I. P. S. Iustin, mitropolitul Moldovei şi Sucevei, I. P. S. Nicolae, mitropolitul Ardealului, I. P. S. Teoctist, mitropolitul Olteniei, I. P. S.
Nicolae, mitropolitul B an atu lu i; P. S. Antim, episcopul Buzăului ; P. S.
Partenie, episcopul Romanului şi Huşilor ; P. S. Visarion, episcopul A ra
dului ; P. S. Va.sile, episcopul O radei ; P. S. Emilian, episcopul Alba
Iuliei ; P. S. Antonie Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal ; P. S. Adrian
Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor j P. S. Nestor Seve
rineanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei ; P. S. Gher-asim, arhiereu-viear al Episcopiei Rîmnicului şi A rgeşului; P. S. Veniamin, arhiereu-vicar al Episcopiei Buzăului.
Din partea instituţiilor centrale ale Bisericii Ortoidoxe Române erau
prezenţi : P. C. Preot Ioan Gagiu, directorul Administraţiei Patriarhale ;
P. C. Pr. Al. Ionescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor ;
P. C. Pr. Traian Ghica, directorul Casei de Pensii şi Ajutoare a 'angaja
ţilor Bisericii Ortodoxe Române ; P. C. Pr. Constantin Pârvu, consiliervicar al Cancelariei Sfîntului Sinod, alţi consilieri patriarhali şi episco
pali, precum şi angajaţi superiori ai Administraţiei Patriarhale şi ai
Arhiepiscopiei Bucureştilor ; invitaţi din ţară şi de peste hotare.
Din partea Departamentului Cultelor era de faţă Dl. Director Ion
Lungeanu.
La ora 8,30, cînd Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a descins
în mijlocul oaspeţilor, a fost întîmpinat cu Im nul patriarhal şi cu tradi
ţionalul «M ulţi ani trăiască».
în numele D-lui Gheorghe Nenciu, conducătorul Departamentului
Cultelor, Dl. Director Ion Lungeanu a prezentat Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian omagiile Consiliului de Stat şi felicitări din partea
Domnului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România.
După ce a mulţumit cu afecţiune şi a binecu-vmtat pe cei de faţa,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, înconjurat de înalţii oaspeţi, a
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ieşit din palat şi s-a îndreptat spre catedrala patriarhală pentru slujba
divină festivă.
La ora 10 a început Sfînta Liturghie, oficiată în sobor de Prea Feri
cirea Sa împreună cu I. P. S. Nicolae, Mitropolitul Ardealului, I. P. S.
Nicolae, M itropolitul Banatului şi cu preoţi şi diaconi din serviciul Cate
dralei patriarhale.
Răspunsurile liturgice au fost date de corala patriarhală sub condu
cerea D-lui Prof. Nicolae Lungu.
Predica zilei a fost rostită de P. C. Pr. Gh. Calciu-Dumitreasa, Pro
fesor la Seminarul teologic din Bucureşti.
în biserică erau de faţă reprezentanţi ai cultelor religioase din R. S.
România, precum şi oaspeţi de peste hotare, numeroşi credincioşi.
Erau prezenţi : Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului
Cultelor, împreună cu D-nii directori Ion Lungeanu şi Iulian Sorin.
După Sfînta Liturghie a urmat un Te-Deum, prin care s-au adus m ul
ţumiri lui Dumnezeu pentru cei 75 'ani de viaţă dăruiţi Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian şi s-a invocat ajutorul, ocrotirea şi milosti
virea lui Dumnezeu pentru încă mulţi ani plini de sănătate şi putere de
muncă pentru întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
La sfîrşitul serviciului divin, aducînd omagiul Sfîntului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române la împlinirea a 75 ani de viaţă ai Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian, a luat cuvîntul I. P. S. Iustin, Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei, care a rostit următoarea alocuţiune festivă :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Ne-am adunat, astazir în catedrala patriarhală, membri ai Sfîntului
Sinod, ostenitori şi colaboratori ai Prea Fericirii Voastre de la Arhiepis
copia Bucureştilor şi din Administraţia Patriarhală, profesori de teologie,
preoţi şi credincioşi, pentru a sărbători'împreună împlinirea a 75 de ani
din viaţa Prea Fericirii Voastre.
Ziua de astăzi nu este o aniversare a unei etape din slujirea Prea
Fericirii Voastre ca Arhipăstor, ci .un popas festiv în crugul vieţii Prea
Fericirii Voastre. Cu toate acestea, sărbătoarea de astăzi a Prea Feri
cirii Voastre este şi sărbătoare a noastră, fiindcq^ zilele Prea Fericirii
Voastre sînt şi zile ale noastre. Un slujitor desăvirşit al Bisericii nu-şi
mai aparţine l u i ; aparţine lui Hristos, Domnul şi M întuitorul nostru.
Voind să-şi aparţină lui, slujitorul lui Hristos încetează de a mai vieţui
pe culmea pe care l-a ridicat Dumnezeu, făcîndu-1 locuitor împreună cu
El în templul Său cel ceresc. Or, dăruindu-Vă cu jertfelnicie Bisericii şi,
prin ea, slujirii poporului nostru, Prea Fericirea Voastră aparţineţi Dom
nului nostru Iisus Hristos şi, prin El, nouă tuturor.
Ne bucurăm aşadar şi noi, făcîndu-ne părtaşi bucuriei Prea Fericirii
Voastre, la împlinirea celor 75 de ani de binecuvîntată de Dumnezeu
viaţă şi, împreună cu Prea Fericirea Voastră, odată cu rugăciunile de
mulţumire pentru darurile cu care v-a dăruit, înălţăm şi rugăciune fier
binte de cerere către Părintele nostru din ceruri ca să vă ţină «in pace,
întreg, sănătos, cinstit, îndelungat în zile, drept învăţînd cuvîntul ade
vărului Său».
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înalt Prea Siînţiţi şi
Prea Sfinţiţi membri ai Sfîntului Sinod,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
Sub oblăduirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian Biserica
Ortodoxă Română trăieşte acum una din cele mai rodnice epoci din îndelungata ei istorie. Datorită orientării ei bine chibzuite şi îndeosebi clima
tului de viaţă nouă, înaintată, care s-a aşezat în ţară, în mod treptat,
după războiul de eliberare a Patriei, Biserica noastră Ortodoxă s-a pri
menit şi ea, întregindu-se şi înnoindu-se, pentru a putea să-şi desfăşoare
lucrarea ei de slujire în sînul poporului dreptcredincios.
Fireşte, ca ramură viguroasă a Ortodoxiei ecumenice, Biserica noas
tră păstrează cu sfinţenie întreg tezaurul de învăţătură dogmaticăf de
cult divin şi de structură canonică moştenit de la Sfinţii Apostoli. în l u 
crarea ei de slujire în ţara noastră, însă, potrivit unui principiu valabil
pretutindeni în lumea ortodoxă, Biserica ţine seamă şi de tradiţia sa pro
prie, pentru a-şi putea adapta activitatea la idealurile fiilor ei şi, în
general, ale poporului nostru.
Marele ideal bisericesc pentru împlinirea căruia au adus nenumărate
jertfe fraţii noştri de peste munţi, vreme de două veacuri şi jumătate,
rămăsese pe primul plan, după eliberarea Patriei, unitatea bisericească,
în al doilea rînd devenise cu totul necesară atunci înnoirea Bisericii
noastre sub toate aspectele.
Cu aceste două poveri pe umerii săi a pornit Prea Fericitul Justinian
la drum, în momentul urcării treptelor tronului patriarhal.
Prea Fericirea Sa purta, ca şi noi toţi, de multă vreme în inimă, am ă
răciunea dezbinării bisericeşti de la anul 1700 din Transilvania. De aceea,
chiar în ziua de instalare ca patriarh, a adresat o vibrantă chemare către
clerul şi credincioşii greco-catolici, poftindu-i părinteşte acasă. Glasul
său a fost ascultat şi, după cîteva Juni, reîntregirea Bisericii strămo
şeşti a devenit realitate. A fost aceasta cea dintîi mare înfăptuire a
Prea Fericitului Patriarh Justinian, care îi va purta numele peste vea
curi, cinstindu-i rîvna, nu numai pentru unitatea bisericească, dar şi
pentru unitatea naţională. în această privinţă sînt adînc grăitoare cu
vintele rostite de Prea Fericirea Sa către delegaţia celor 38 de proto
popi şi preoţi uniţi cu Roma, care veniseră să înştiinţeze Sfîntul Sinod
despre hotărîrea lor de a reveni la sînul Bisericii-mame. «/n aceste clipe
de rară comuniune frăţească întru Hristos — spune Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh — avem viziunea clară că Biserica Ortodoxă este şi un
simbol al unităţi naţionale între fiii aceluiaşi neam. De aceea, socotesc
vestea hotărîrii de revenire la Biserica-mamă ca pe o trîmbiţă a bunei
vestiri de întărire nu numai a Ortodoxiei noastre, dar şi a consolidării
şi propăşirii poporului* nostru şi Patriei noastre. Sînteţi crainicii unui
duh nou de viaţă, de pace şi iubire în Biserica şi Statul nostru».
Desigur, unitatea bisericească a putut fi proclamată într-o singură
y.j, Dar, pentru a corespunde ţelului pentru care a fost realizată, ea se
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cerea trăită intens şi permanent. De aceea, in scopul întăririi ei, a fost
revizuită şi adaptată la noile condiţii întreaga legislaţie bisericească,
s-iau tipărit cărţi de cult şi de rugăciuni, stăruindu-se în acelaşi timp,
pe alte căi, pentru uniformizarea slujbelor religioase şi introducerea
cîntărilor în comun în toate bisericile.
Paralel cu stăruinţele Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de
întărire şi trăire a unităţii bisericeşti, care se manifestă acum nu numai
în sînuj Bisericii noastre, ci şi în bună înţelegerea şi colaborarea dintre
toate cultele din ţară, au sporit şi strădaniile sale de înnoire şi transfor
mare a Bisericii într-o «Instituţie vie, activă, legată de viaţă», potrivit
gîndului şi cuvîntului M întuitorului Iisus Hristos, care a venit pe pămînt pentru ca «lumea să aibă viaţă şi din belşug să aibă» (Ioan X, 10).
Ca «Instituţie vie, activă, legală de viaţă», Biserica este chemată
să aducă, prin mijloacele ei proprii de activitate, odată cu mîntuirea,
şi o contribuţie pozitivă la strădaniile poporului nostru de a-şi clădi
viaţa sa cea nouă, în pace şi libertate în patria noastră socialistă, inde
pendentă şi stăpînă pe destinele ei. în acelaşi timp, ea este chemată
să contribuie la soluţionarea marilor probleme internaţionale care frămîntă lumea contemporană, astăzi. Astfel, Biserica se dovedeşte anga
jată în viaţa întregii lumi şi îndeosebi în viaţa poporului nostru, la
fericirea integrală a căruia ea îşi aduce fără încetare aportul ei, sub
îndrumarea constantă a înaltei sale ierarhii bisericeşti.
Intr-un cuvînt înaripat de dragoste de ţară şi de Biserică, pe care-l
adresa credincioşilor cu îndemnul de a fi buni cetăţeni ai Patriei şi,
în acelaşi timp, buni fii ai Bisericii noastre, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh spunea «Ne bucurăm văzînd cum au răsărit pe tot întinsul ţârii
fabrici, cum s-a creat, adică, o puternică industrie... Ne bucurăm cînd
vedem că lumina electrică a pătruns în cele mai îndepărtate sate. Ne
bucurăm cînd vedem că faţa ţării s-a schimbat... Ne bucurăm cînd vedem
că neştiinţa de carte a dispărut... Ne bucurăm cînd vedem că toţi cetă
ţenii patriei trăiesc în pace şi muncesc laolaltă pentru prosperita
tea ţării, făcînd să dispară dezbinările sufleteşti de altădată, ajungîndu-se astfel la unificarea sufletească a tuturor'...». Cu alt prilej, pentru
a pune în lum ină participarea Bisericii la înflorirea patriei, Prea Feri
cirea Sa spunea : «Biserica noastră strămoşească este fericită că şi ea
a fost alături de popor... în împlinirea dreptelor şi sfintelor năzuinţe
ale sale, că şi ea a îndemnat pe fiii săi să muncească cu drag pentru
prosperitatea ţării».
Neclintit în hotărîrea sa de a călăuzi Biserica pe calea cea nouă
a slujirii poporului nostru, Prea Fericitul Părinte Patriarh nu s-a lim i
tat la simple povăţuiri pastorale, ci a purces la reorganizarea învăţăm întului teologic luîndu-1 sub aripa Bisericii şi reorganizîndu-1 pentru
a putea pregăti preoţi vrednici de înalta misiune de a sluji lui Dum 
nezeu şi poporului nostru.
Sub îndrumarea permanentă a Sfîntului Sinod vrednicii noştri das
căli de teologie, necruţînd vremea, ostenesc cu sîrg la formarea sacer
dotală, intelectuală, morală şi socială a ucenicilor lor, nu numai pre-
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dicînd de la catedra lor academică, dar şi îndrumîndu-i în lecturile lor
particulare.
Preoţii zilelor noastrer intrînd în cler, nu se despart totuşi de Insti
tute. Ei întîlnesc pe profesorii lor la cursurile de îndrumare, sau le surprind participarea la pregătirea temelor pe care ei le discută în confe
rinţele de orientare. In chip cu totul deosebit, legăturile dintre preoţi
şi gîndirea teologică nouă, pusă în slujba Bisericii şi a vieţii, pe care
o elaborează tot iscusiţii noştri profesori ai Institutelor teologice uni
versitare, se păstrează prin citirea studiilor teologilor publicate în re
vistele noastre teologice sau în scrieri aparte.
Odată cu mulţumirile pe care le adresăm şi cu acest prilej Prea
Fericitului Părinte Patriarh Justinian pentru rîvna sa stăruitoare în pre
gătirea clerului zilelor noastre, să-mi fie îngăduit să exprim şi cuvînt
de caldă preţuire pentru dascălii din Institutele noastre teologice pen
tru sfintele lor osteneli.
Trebuie^amintit aici, în chip cu totul deosebit, că, odată cu tre
cerea învâţâm întului teologic sub purtarea de grijă a Bisericii, a fost
schimbată substanţial şi orientarea cercetărilor şi studiilor teologice.
Renunţîndu-se la examinarea temelor care situau altădată «pe omul
de ştiinţă teologică în afara torentului de viaţă religioasă a vremii — cum
spune Prea Fericitul Patriarh Justinian — studiul teologiei urmăreşte
acum să descopere comori noi în tezaurul tradiţional al Bisericii noas
tre, să afle dezlegări de adîncime în problemele care frămîntă contem
poraneitatea...» (Apostolat social, VI, p. 175). Fără îndoială, în aceste
cuvinte se întrezăreşte ideea unei gîndiri teologice noi, întemeiată pe
tradiţiile proprii ale Bisericii noastre.
în acest fel, sub îndrumarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Jus
tinian, cercetarea teologică românească actuală explorează acum Sfînt'a
Scriptură, tradiţia patristică şi .propria tradiţie progresistă a Bisericii
noastre (Apostolat social, V III, p. 243). Adăugarea tradiţiei proprii pro
gresiste la izvoarele clasice ale revelaţiei, asigură o propovăduire ac
tuală a Evangheliei în Biserica românească, în vremurile noastre. îndru
mate pe acest făgaş, unele după altele, studiile exegetice, istorice, sis
tematice şi practice au îmbrăcat forme noi şi au dobîndit conţinut spe
cific ortodox românesc. Ele sînt deosebit de folositoare preoţilor în ac
tivitatea lor. Desprinzîndu-se de categoria generalităţilor, care plutesc
pretutindeni în văzduh, studiile teologice româneşti găsesc aplicare con
cretă în viaţa noastră bisericescă, germinînd roade binefăcătoare în su
fletele credincioşilor. Astfel, încetul cu încetul, se formează o gîndire
teologică ortodoxă românească nouă, autentică şi robustă în spiritul
Apostolatului social, a cărui paternitate aparţine întîistătătorului Bise
ricii noastre Ortodoxe.
în cadrul acestui proces de înnoire a Bisericii, odată cu propria gîn
dire teologicăr sînt aşezate la loc de cinste acum şi înfăptuirile biseri
ceşti române din alte domenii. Spre pildă, din fondurile proprii ale epar
hiilor şi îndeosebi din fondurile Statului, prin grija Direcţiei Patrimoniu
lui Cultural N aţional, vechi biserici parohiale şi mînăstiri, monumente
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istorice, lăsate altădată in paragină, sint frumos restaurate, stîrnind acum
admiraţia tuturor celor care le văd. Apoi, din împerecherea preţuirii pe
care Statul o acordă trecutului valoros al -poporului nostru cu dorinţa
Bisericii de a reactiva vechi centre eparhiale, s-a ajuns la refacerea
Episcopiei de Alba Iulia — cetatea-simbol a unităţii naţionale — şi la
organizarea Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, — Tomisul fiind
cel mai vechi centru eparhial din ţară. tn sfîrşit, datorită actului de
canonizare a sfinţilor români, în calendarele noastre au fost adăugate
şi numele unor români care s-au nevoit muceniceşte pentru înfrîngerea
silniciilor obiditului altădată popor român în apărarea credinţei orto
doxe. Toate acestea şi încă altele sînt înfăptuiri în aria Bisericii Orto
doxe Române sub purtarea de grijă a Prea Fericitului Patriarh Justinian.
Dreptmăritoare Adunare,
Una din cele mai frumoase laturi ale lucrării Bisericii noastre, sub
arhipăstoria Prea Fericitului Patriarh Justinian, este activitatea ei ex
ternă. Aceasta îmbrăţişează toate aspectele posibile ale raporturilor din
tre Biserici (contacte personale, schimburi de vizite la toate nivelele,
participări la conferinţe sau consfătuiri ori congrese locale sau mon
diale, schimburi de profesori şi studenţi ş.a.) şi îşi extinde preocupările
asupra tuturor problemelor care frămîntă astăzi Bisericile şi lumea con
temporană. In acest context, Biserica noastră îşi aduce contribuţia ei
pozitivă la lucrările celor mai importante organizaţii bisericeşti actuale.
Cuvîntul ei se aude nu numai în consfătuirile Bisericilor Ortodoxe, în
variatele întruniri ale Conferinţei Bisericilor Europene şi ale Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, dar şi în Conferinţa pentru Pace şi Consiliul
Mondial al Păcii.
Păstrarea unităţii de credinţă şi de acţiune, în consfătuirile panor
todoxe, apropierea dintre Biserica noastră şi Bisericile Vechi-Orientale,
relaţii de cinstire reciprocă între Biserica noastră şi Biserica RomanoCatolică, strîngerea relaţiilor frăţeşti cu Biserica Anglicană şi cu Bise
rica Veche-Catolică, colaborare largă cu Protestantismul, în spiritul ecumenismului practic, în cadrele M işcării Ecumenice sau în contactele bila
terale cu Bisericile Protestante locale, — acestea sînt coordonatele rnajore pe care se axează activitatea externă actuală a Bisericii noastre.
Dar, dacă discuţiile teologice în relaţiile noastre cu celelalte Biserici se
dozează în funcţie de poziţia lor doctrinară faţă de dreapta credinţă, în
schimb participarea noastră la statornicirea unui climat favorabil solu
ţionării marilor probleme contemporane, în spiritul năzuinţelor înalte ale
poporului nostru, este totdeauna activă. îndeosebi, pentru eliberarea
popoarelor de sub orice jug, pentru edificarea unei noi ordine interna
ţionale şi pentru apărarea păcii în lume, neîncetat se face cunoscut cu
vîntul Bisericii noastre.
In sfîrşit, rămînînd tot în cadrul activităţii noastre externe, este
vrednic de amintit părinteasca grijă pe care Prea Fericitul Patriarh
Justinian o poartă faţă de comunităţile româneşti de peste hotare atît
din multe state europene (Anglia, Austria, R. P. Bulgaria, Franţa, Repu
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blica Federală Germania, Italia şi Suedia), cit şi din Statele Unite cile
Americii, din Canada şi din America Latină, precum şi din Australia şi,
mai departe, din Noua Zeelandă.
In soluţionarea diferitelor probleme pe care le impune buna păsto
rire a acestor parohii, ca dealtfel în întreaga ei activitate, Biserica noas
tră s-a bucurat, fără încetare, de o largă înţelegere şi mult sprijin din
partea Conducerii statului nostru, prin Departamentul Cultelor.
Fie-mi îngăduit ca, şi cu acest prilej aniversar, pentru bunăvoirea
şi preţuirea cu care înconjoară pe Intîistătătorul nostru, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian, înalta Cîrmuire a ţării noastre, să exprim, în
numele Dvs al tuturor, iubiţi credincioşi, şi în numele întregii ierarhii
bisericeşti, calde şi respectuoase mulţumiri Domnului Nicolae Ceauşeşcu,
preşedintele Republicii Socialiste România, asigurîndu-1 de toată cin
stirea, devotamentul şi sprijinul întregii Biserici Ortodoxe Române, în
marea operă de zidire a vieţii celei noi, socialiste, a poporului nostru
pe tot pămîntul strămoşesc.
Infăţişîndu-vă toate acestea, ca în frîntură de timp şi dintr-o clipită
de privire asupra cîtorva decenii de jertfelnică dăruire a Prea Ferici
tului Patriarh Justinian în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei, am
atins numai cîteva din laturile activităţii sale. Martori ai faptelor, noi
le privim acum prin prisma folosului pe care ele l-au adus obştii noastre
româneşti, în zilele pe care le trăim noi. Cercetate peste vremi însă, în
perspectiva istoriei, ele vor pune la loc de mare cinste lucrarea de un i
ficare şi înnoire a Bisericii noastre, iniţiată de Sfîntul Sinod, sub oblă
duirea Prea Fericitului Patriarh, şi dăltuită cu multă luare-aminte, de
întreaga noastră obşte dreptmăritoare, — credincioşi, clerul de mir şi
monahal, ostenitorii în învăţăm întul teologic şi în administraţie, conde
ierii tipăriturilor noastre şi alţii — ; iar chipul Prea Fericitului Patriarh
Justinian, înconjurat de nimbul roadelor strălucite ale operei sale bise
riceşti, va fi aşezat în panteonul marilor ierarhi ai Bisericii şi numele
său va fi pomenit şi cinstit din neam în neam.
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Cîndva, aveaţi întîietate printre patriarhi, fiind socotit cel mai tînăr ;
şi aşa era. Astăzi se spune că, printre patriarhi, Prea Fericirea Voastră
aveţi cei mai mulţi ani de slujire în tronul patriarhal; şi este adevărat.
In Biserica noastră însă, la împlinirea celor 75 de ani de viaţa, nu aveţi
o întîietate de vîrstă. Patriarhală vîrstă au alţi ierarhi ai noştri. Nu
aveţi întîietate în timp, nici de slujire arhierească. Sînteţi însă cel dintîi printre noi în toate, fiind îndreptăţit să spuneţi ca odinioară Sfîntul
Apostol Pavel, parafrazîndu-i uşor, pentru circumstanţă, cuvintele, în
felul următor : «Sînt alţi slujitori ai lui Hristos ? împotriva gîndului bun
vorbind, z ic : eu sînt mai mult ca ei... în osteneală şi în trudă... Lăsînd
la o parte cele din afară, eu sînt mai mult decît toţi şi supravegherea
de fiecare zi a tuturor, în purtarea de grijă de toate bisericile. Cine este
slab şi eu să nu mă simt slab cu el ? Cine se zdruncină în lucrarea sa
şi eu să nu ard de focul lui ? Iar dacă trebuie să mă laud, eu nu mă voi
lăuda decît cu cele ale neputinţelor mele. Dumnezeu şi Tatăl Domnului
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lisus, Cel ce este binecuvîntat în veci, ştie că eu grăiesc adevărul»
(II Cor. XI, 23 ş.u.).
Fie ca Bunul Dumnezeu să vă aibă şi de acum înainte în sfînta Lui
pază, dăruindu-vă viaţă lungă, zile senine, sănătate şi puteri mereu spo
rite pentru rodnică păstorire în fruntea Bisericii Ortodoxe Române.
La mulţi şi fericiţi a n i !
*

9

îmbrăţişînd frăţeşte pe I. P. S. Mitropolit Iustin pentru cuvintele
adresate în numele membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a răspuns :
înalt Prea Sfinţiţi Mitropoliţi şi Arhiepiscopi,
Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
Prea Sfinţiţi Episcopi şi Arhierei,
Prea Cucernicij şi Prea Cuvioşi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
Mi-a fost hărăzit să trăiesc acest moment emoţionant pentru
m ine: împlinirea a 75 de ani de viaţă, dintre care peste 50 de ani în
slujirea lcţ altarul Bisericii şi al patriei.
Cel dintîi gînd acum se cuvine să-l înalţ Preabunului Dumnezeu,
care parcă a binevoit să rostească prin Psalmist şi despre smerenia mea :
«Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-l voi mări» (Ps. XC, 16). Iar
eu mă închin cu adîncâ recunoştinţă şi cu mulţumire nesfîrşită, pentru
«tot harul desăvîrşit şi toată darea cea bună», pe care El le-a revărsat
asupra mea, de-a lungul celor trei sferturi de veac, şi mai ales asupra
Bisericii Ortodoxe Române, căreia m-a rînduit să-i fiu de 28 de ani
întîistătător. îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-a chemat şi mi-a
încredinţat harul acestei sfinte slujiri care este preoţia şi mi-a dat în 
demnul şi puterea sacră să răspund- acestei chemări, căci după spusa
Apostolului : «El lucrează în noi şi să voim şi să săvîrşim după a lui
bunăvoinţă» (Filip. II, 13).
Chemarea şi harul sînt fapte dumnezeieşti. Toţi sfinţiţii slujitori au .
auzit în ceasul sfînt al hirotonisirii noastre : «Dumnezeiescul har de sus
care totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele de lipsă le
plineşte...». Lucrarea aceasta se face simţită în mod tainic cugetului cu
rat, «căci cine ştie cele ale omului decît duhul omului care este în el ?»
(I Cor. II, 11).
Nu pot să ascund faptul că m-am cutremurat adînc, suind pe treapta
cea mai de sus a ierarhiei bisericeşti. Dar m-am înarmat atunci cu sme
renie şi cu încrederea că aceasta este voia lui Dumnezeu, iar eu nu sînt
decît slugă care spune cu Psalm istul: «Iată, vin... să fac voia Ta, Dum
nezeul meu» (Ps. X X X IX , 10, 11). Şi asemenea copacului, care, cu cît
creşte în înălţime, îşi trimite tot mai adînc rădăcinile în pămînt, tot aşa
mi-am dus şi eu rădăcinile fiinţei mele şi conştiinţa mea în solul adînc
al Bisericii strămoşeşti şi al neamului românesc, de unde am sorbit mereu
putere şi încredere.*
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Am spus-o şi cu alte ocazii şi socotesc necesar să precizez şi as
tăzi, în faţa tuturor membrilor Sfîntului Sinod şi a colaboratorilor mei,
că două idei majore m-au călăuzit în tot ceea ce s-a realizat în cei
28 de ani de patriarhat.
Prima idee a fost şi este unitatea Bisericii, aşa cum a dorit-o şi a
cerut-o M întuiiorul însuşi .* «ca toţi să fim una» (Ioan X V II, 21). Aceasta
s-a concretizat în cunoscutele în fă p tu iri: refacerea unităţii Ortodoxiei
româneşti, în octombrie 1948, prin revenirea la Biserica-mamă a fraţilor
români despărţiţi cu forţa la 1698— 1701 ; noua organizare a Bisericii şi
legislaţia ei în acord cu sfintele canoane şi în contextul vremii noas
tre ; preocuparea 'şi realizarea uniformizării cultului Bisericii prin ti
părirea şi distribuirea în toate eparhiile Patriarhiei Române a tuturor
cărţilor de slujbă, în frumos grai românesc : Sfînta Evanghelie, Cazania,
Cartea de învăţătură, Liturghierul, Molitfelnicul, Mineiele, Octoihul,
Triodul, Penticostarul, Slujba învierii, Ceaslovul, Acatistierul, Catavasierul, Psaltirea, Sfînta Scriptură, Noul Testament în trei ediţii, Mica
Biblie şi altele multe la care se cuvine să adăugăm şi osîrdia pentru
cîntarea omofonâ în biserică, a tuturor credincioşilor Bisericii noastre.
Promovînd aceasta, am fost totdeauna conştient că, prin slujirea
unităţii Bisericii, noi slujim şi unităţii naţionale. «Biserica unificată for
mează un trup cu Patria şi o comuniune cu Statul. Credincioşii Bisericii
sînt în acelaşi timp cetăţenii Statului. Ei urmează şi susţin doctrina, ati
tudinea şi acţiunea Bisericii, slujind deopotrivă unitatea şi binele sta
tului».
In spiritul aceleiaşi idei de unitate, am reluat şi amplificat legătu
rile cu toate Bisericile Ortodoxe su ro ri; am promovat relaţii noi cu Bise
ricile Vechi-Orientale, cu Biserica Anglicană, cu Bisericile V echi-Catolice, participăm activ la lucrările şi conferinţele Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, ale Conferinţei Bisericilor Europene şi ale Conferinţei Creş
tine pentru Pace. In ţară, precum se ştie, avem şi promovăm bune rela
ţii cu toate celelalte culte, în cadrul ecumenismului local.
A doua idee mare a fost preocuparea mea ca Biserica Ortodoxă Ro
mână, potrivit bunelor ei tradiţii de împreună-lucrătoare cu poporul că
ruia îi aparţine, să fie o Biserică vie, activă mereu deschisă realităţilor
vieţii, în pas cu ede şi în slujba nobilelor aspiraţii ale credincioşilor ei
şi ale întregului popor. Urmărind această idee, am reorganizat învăţămîntul nostru, punînd teologia în slujba credincioşilor ; am reorganizat
monahismul, unind aici rugăciunea cu munca ; am înfiinţat cursuri de
îndrumare pastorală şi misionară pentru toţi preoţii Bisericii Ortodoxe
Române ; ţinem în fiecare an cîte patru conferinţe de orientare, pe teme
fixate de Sfîntul Sinod, aceleaşi pe întreaga Patriarhie, cu toţi preoţii
Bisericii noastre.
Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române
cu toate atelierele lui, dotat cu utilajele cele mai moderne, asigură în 
treaga activitate editorială: reviste, cărţi de cult, manuale teologice,
publicaţii etc., precum şi cea de misiune şi de împodobire a sfintelor
locaşuri: icoane,) obiecte şi veşminte de cult etc.
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Mînâstirile şi bisericile noastre, multe din ele mărturii ale geniului
creator al poporului român şi ale trecutului nostru glorios, au fost res
taurate, împodobite, iar altele zidite din temelie. Toate acestea au fost
rodul tradiţionalei colaborări dintre ierarhii, preoţii, credincioşii şi orga
nele puterii de Stat.
La acest popas de viaţă, în chip firesc nu ne ascundem bucuria
pentru că este îndreptăţită ; este o bucurie a roadelor împlinirilor. în 
făptuirile sînt măsura vieţii şi a timpului în general.
Şi este bucuria noastră a tuturor, căci realizările sînt ale întregii
Biserici şi obştii româneşti. Oricît de mare ar fi cineva, nimic semnifi
cativ nu se realizează de unul singur, ci în comuniune, ca şi viaţa însăşi.
De aceea, pentru tot ce s-a făcut în Biserica noastră strămoşească,
pe parcursul celor trei decenii, îndrept mulţumirea mea către înalt Prea
Sfinţiţii Mitropoliţi şi Arhiepiscopi şi către Prea Sfinţiţii Episcopi şi A r
hierei, membri ai Sfîntului Sinod, unii dintre dînşii trecuţi în ceata drep
ţilor, cu care am colaborat, în desăvîrşită armonie şi am dus la bun sfîrşit tot lucrul nostru, pentru împlinirea îndatoririlor ce reveneau Bise
ricii în actualele vremi de prefaceri şi înnoiri în societatea noastră ro
mânească, pentru propăşirea Sfintei noastre Biserici.
în întreaga noastră activitate şi la realizările noastre am avut per
manent sprijinul, înţelegerea şi bunăvoinţa Conducătorilor poporului nos
tru şi a Departamentului Cultelor, cărora le aduc deosebitele mele
mulţumiri.
Rog totodată pe Domnul Conducător al Departamentului Cultelor,
Gheorghe Nenciu, să transmită aceste sentimente de bucurie şi de m ul
ţumire ale noastre, Conducătorilor Patriei noastre, în frunte cu iubitul
nostru Preşedinte, Nicolae Ceauşescu.
Mulţumire deosebită adresez şi forurilor noastre bisericeşti, din ca
drul Administraţiei Patriarhale, de la centrele eparhiale şi de la parohii,
precum şi tuturor preoţilor şi credincioşilor Bisericii noastre pentru dra
gostea şi interesul pe care le poartă Bisericii noastre strămoşeşti, pentru
grija şi ajutorul pe care le dau toţi la întreţinerea monumentelor noastre
bisericeşti, bisericilor, mînăstiriior şi tuturor institutelor şi aşezămintelor
care fac parte din patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române.
Nu pot să nu aduc mulţumiri călduroase colaboratorilor mei de la
centrul patriarhal şi mitropolitan cu care împreună trudim zi de zi. M u l
ţumesc profesorilor Institutelor şi Seminariilor teologice, precum şi tutu
ror salariaţilor de la centrele bisericeşti.
Dar mulţumirea noastră adîncă şi smerită se înalţă îndeosebi către
preabunul şi atotputernicul Dumnezeu. Căci El a zis : «fără de Mine nu
puteţi face nimic», iar Sfîntul Apostol Pavel, de asemenea, scrie: «Am
muncit mai mult decît toţi. Totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este
în mine» (I Cor. XV, 10).
Îndreptăm rugăciunile noastre fierbinţi de mulţumire pentru tot ce
s-a săvîrşit şi pentru toată strălucirea Bisericii noastre din aceşti ani, ca
şi din existenţa ei de două ori milenară.
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Iar acum rog pe M întuitorul Hristos să mă ajute şi mai departe în
tot ce năzuiesc şi voi mai putea face, iar pe preacinstiţii membri ai Sfîntului nostru Sinod, pe colaboratorii mei şi pe toţi slujitorii Bisericii noas
tre Ortodoxe Române, îi rog să fie mereu împreună cu mine, spre a ne
aduce contribuţia noastră în slujba Bisericii şi a obştii noastre româneşti.
Amin /».
După cuvîntul Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, DL Gheorghe Nenciu, conducătorul Departamentului Cultelor, a felicitat călduros
pe Prea Fericirea Sa cu prilejul importantului popas >aniversar.
La ieşirea din Catedrala patriarhală, în drum spre palat, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Justinian împreună cu membrii Sfîntului Sinod şi
cu ceilalţi oaspeţi au fost întîmpinaţi, de o parte şi de alta a aleii dintre
catedrală şi palat, de numeroşi credincioşi, care, înolinîndu-se pios în faţa
Prea Fericirii Sale, au ţinut să exprime, în felul acesta, prinosul lor de
recunoştinţă şi sincerele sentimente de preţuire pentru Păstorul lor sufle
tesc, la împlinirea vîrstei de 75 de ani.
în holui palatului patriarhal, unde erau adunaţi înalţii oaspeţi, co
rala patriarhală a intonat din nou Imnul patriarhal, după care dl. M ihai
Popescu, membru al Coralei, a rostit un scurt cuvînt, în numele colegi
lor săi, prin care a exprimat sentimente de sinceră preţuire şi recunoştinţă
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, iniţiatorul, fondatorul şi pur
tătorul de grijă nemijlocit al acestui prestigios ansamblu coral al Bise
ricii Ortodoxe Române.
După cîteva bucăţi muzicale executate sub îndrumarea D-lui Prof.
Nicolae Lungu, directorul coralei, Prea Fericitul Părinte. Patriarh
Justinian, dînd — şi de astă dată — o înaltă apreciere nivelului artistic
de interpretare, a mulţumit întregului ansamblu coral, binecuvîntîndu-le
strădaniile puse în slujba slavei lui Dumnezeu, a binelui şi a frumosului.
După aceea, corala patriarhală a intonat din nou Imnul patriarhal
precum şi două cîntece patriotice : Republică, măreaţă vatră, de I. Chirescu şi Noi slăvim Republica, de N. Lungu.
Apoi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian s-a întreţinut cor
dial cu înalţii oaspeţi şi distinşi invitaţi.
i
La orele 14, la Palatul patriarhal a avut loc o masă oficială în cin
stea zilei de naştere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Justiniam, la
care au luat parte membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ,
oaspeţi din ţară şi de «peste hotare, reprezentanţi ai cultelor religioase
din patria noastră, conducători ai instituţiilor centrale bisericeşti, co
laboratori apropiaţi ai Prea Fericirii Sale, funcţionari superiori din ser
viciile administrative ale Bisericii Ortodoxe^ Române.
Din partea Departamentului Cultelor a participat DL Gheorghe
Nenciu, conducătorul Departamentului Cultelor, împreună cu D-nii di
rectori Ion Lungeanu şi Iulian Sorin.
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Dejunul s-a desfăşurat într-o ambianţă cordială, deosebit de p lă
cută. In timpul dejunului, au luat cuvîntul mai mulţi vorbitori, care au
rostit toasturi omagiale.
Cel dintîi a luat cuvîntul I. P. S. Nicolae, M itropolitul Ardealului
care, în numele ierarhilor, clerului şi credincioşilor ortodocşi români
din Transilvania, s-a referit la principalele preocupări şi realizări ale
Prea Fericitului Părinte Justinian, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne : refacerea unităţii noastre bisericeşti prin reîntregirea Ortodo
xiei româneşti d in . Transilvania, în 1948; întocmirea noii legislaţii a
Bisericii Ortodoxe Române — în care un loc de seamă îl ocupă între
altele, reorganizarea şi reaşezarea învăţăm întului teologic de toate gra
dele pe baze şi principii noi, potrivit nevoilor contemporane practice
ale Bisericii noastre, sub a cărei directă oblăduire se desfăşoară; înnoi
rea vieţii spiritual-morale a credincioşilor — păstori şi păstoriţi — ,
prin promovarea unui autentic «apostolat social», cerut de vremurile noi
prin care trece lumea noastră de astăzi, «apostolat» pe care l-a iniţiat
şi pus în practică cu rezultate excepţionale Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Justinian ; crearea şi întreţinerea unui climat de pace, înţelegere,
colaborare şi preţuire reciprocă între Biserica Ortodoxă Română şi toa
te cultele religioase din ţara noastră ,* strîngerea legăturilor frăţeşti cu
Bisericile Ortodoxe surori prin vizite reciproce, cu celelalte Biserici şi
denominaţiuni creştine, prin participarea Bisericii noastre ca membră
în diferite conferinţe comisii şi comitete în spiritul larg al ecumenismului care caracterizează viaţa bisericească internaţională actuală ; grija
pentru restaurarea şi înfrumuseţarea vechilor monumente de artă bise
ricească şi a locaşurilor de c u lt; pentru uniformizarea slujbelor şi a
cîntării bisericeşti, pentru îmbogăţirea cultului tradiţional ortodox cu
slujbe noi, închinate sfinţilor români canonizaţi şi oficializaţi de Bise
rica Ortodoxă Română ; grija pentru publicaţiile bisericeşti, care apar
în condiţii grafice superioare ; în fine, recenta reîmpărţire administrativbisericească, prin reînfiinţarea şi reorganizarea unor noi eparhii ale Pa
triarhiei Române.
în încheierea cuvîntului său, I. P. S. M itropolit Nicolae al Ardealu
lui a spus : «La acest jubileu aniversar, aducem omagiul nostru de alea
să recunoştiinţă şi preţuire, mulţumind încă o dată Prea Fericirii Sale
pentru purtarea de grijă şi pentru toate strădaniile pe care le-a depus
cu atîta dăruire spre mai binele obştii celei mari a preoţilor şi credincio
şilor noştri, spre trăirea unei credinţe lucrătoare prin fapte ale păcii şi
dragostei lui Iisus Bristos, Domnul nostru, şi rugăm pe milostivul Dum
nezeu să-i dăruiască încă mulţi ani cu sănătate, pace şi noi realizări
pentru binele Bisericii străbune Ortodoxe, pentru slujirea patriei noas
tre scumpe, Republica Socialistă România».
A luat cuvîntul apoi I. P. S. Nicolae, M itropolitul Banatului, care
evocînd personalitatea şi dinamismul activităţii Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian, a ţinut să sublinieze semnificaţia deosebită a sărbă
toririi a trei sferturi de veac de viaţă a Prea Fericirii Sale, spunînd,
printre altele : «Ori de cîte ori am avut fericitul prilej să vă sărbătorim,
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pentru un eveniment sau altul din viaţa şi activitatea' Prea Fericirii Voas
tre, aţi căutat totdeauna să împărtăşiţi bucuria personală a acestor mo
mente festive cu bucuria colaboratorilor celor mai apropiaţi, cu membrii
Sfîntului Sinod, în primul rînd, cu cei care ostenesc la instituţiile cen
trale ale Administraţiei Patriarhale şi ale Arhiepiscopiei şi n-aţi scăpat
niciodată din vedere să precizaţi că ceea ce s-a putut face s-a făcut îm 
preună cu contribuţia celorlalţi. Astăzi însă, la acest moment festiv —
75 de ani de viaţă ai 'Prea Fericirii Voastre — mi se pare că ceea ce
ar trebui mai mult subliniat decît contribuţia noastră sînt măsura şi mo
dul în care Prea Fericirea Voastră înşivă aţi devenit — prin calităţile
alese cu care aţi fost înzestrat şi prin înţelepciunea şi deosebita putere
de muncă puse în slujba Bisericii noastre strămoşeşti, în slujba aproa
pelui, în islujba Patriei, însuşi colaboratorul lui Dumnezeu, pentru că
Dumnezeu este cel care face, cel care mişcă şi dirijează, cel care are în
purtarea Sa de grijă toate. De aceea, în această zi a îm plinirii vîrstei pe
care o sărbătorim, a vîrstei patriarhilor biblici, noi vedem în Prea Feri
cirea Voastră pe omul lui Dumnezeu, pe omul care a ştiut să se lase
purtat de mina lui Dumnezeu, care a ştiut să facă ceea ce putem noi să
ne închipuim că ar fi voit Dumnezeu, pe omul care a interpretat, poate,
mai bine decît toţi ceilalţi voia Domnului. De aceea, îngăduiţi-mi, Prea
Fericite Părinte Patriarh Justinian, să vă urez, în această zi de aniver
sare, ca să vă facă Dumnezeu parte încă de viaţă îndelungată, cu sănă
tate şi putere de muncă pentru binele şi propăşirea Bisericii Ortodoxe
Române şi a patriei noastre scumpe. Dumnezeu să vă binecuvînteze
viata şi activitatea».
9

După ce P.C. Pr. Al. Ionescu, vicarul administrativ al Arhiepiscopi
ei Bucureştilor a evocat cîteva date şi momente legate de începuturile
activităţii Prea Fericitului Părinte Justinian ca patriarh, scoţînd, cu acest prilej, în evidenţă importanţa excepţională a încredinţării cîrmei
Bisericii Ortodoxe Române Prea Fericirii Sale, în acele vremuri, — a
luat cuvîntul P. Cuv. Arhim. Bartolome'u Anania, care — în numele A r
hiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America — a dat citire
următoarei scrisori-mesaj din partea I.P.S. Arhiepiscop Victor in, condu
cătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America :
«Am bucuria să vă transmit prin P.C. Arhim. Bartolomeu V. A na
nia personal cele mai călduroase felicitări cu ocazia sărbătorii zilei de
naştere a Prea Fericirii Voastre — împlinirea a 75 ani de viaţă — de
dicaţi în cea m ai mare parte slujirii sfintei noastre Biserici Ortodoxe
Române, ca preot, episcop, mitropolit şi patriarh. Aceste sentimente de
înaltă preţuire şi admiraţie le trăim, poate, cu atît mai mult cei care
ne aflăm în răspunderi mai mici şi încercăm să urcăm pe aceeaşi cale a
slujirii M întuitorului nostru Iisus Hristos. Vedem singuri cîtă renunţare
de sine ni se cere pentru a «ne face tuturor toate, ca măcar pe unii să-i
dobîndim» pe calea mîntuirii, pentru împărăţia cerurilor.
De aceea, bucurîndu-se împreună cu cei mai apropiaţi colabora
tori ai Prea Fericirii Voastre, toţi ierarhii membri ai Sfîntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, şi asociindu-mi gîndul şi rugăciunile mele
n.o.u. — 2
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fierbinţi către bunul Dumnezeu, V ă doresc din tot sufletul să sărbătoriţi
această zi binecuvîntată de aniversare a vieţii Prea Fericirii Voastre
cu bucuria aureolei harului sfinţeniei şi nădejdii primirii cereştilor răsplătitori. întru mulţi şi fericiţi ani în conducerea părintească a Sfintei
noastre Biserici Ortodoxe Române U.
în numele preoţilor din capitală, a luat cuvîntul P. C. Pr. Iuliu Man,
protoiereu la Protoieria II Capitală, care a exprimat sentimentele de aleasă preţuire şi sinceră recunoştiinţă ale acestora, şi a făcut urări de
sănătate şi îndelungată viaţă, pentru binele şi prosperitatea Bisericii
noastre, pentru slava lui Dumnezeu, Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian la împlinirea a 75 de ani de viaţă.
Din partea A dunării Naţionale Bisericeşti a prezentat felicitări DL
Dr. Dumitru Timuş, membru al acestui organ central deliberativ al Bi
sericii Ortodoxe Române.
,
Din partea Institutului teologic de grad universitar din Bucureşti a
luat cuvîntul P.C. Pr. Conf. Dumitru Popescu, prorector, — care a su
bliniat grija pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a purtat-o
şi o poartă permanent învăţăm întului teologic, pe care l-a orientat pe
un nou făgaş, propriu realităţilor noi şi nevoilor reale ale Bisericii şi
vieţii moral-spirituale a credincioşilor noştri ortodocşi. Graţie noii orientări, impulsului permanent şi nemijlocit purtării de grijă a Prea Fe
ricirii Sale şi a celorlalţi membri ai Sfîntului Sinod, învăţăm întul teolo- '
gic şi în general cultura noastră teologică se bucură azi de un deosebit
prestigiu în lumea creştină contemporană, iar teologii români — ierarhi
şi profesori de teologie — ;de o binemeritată apreciere intelectuală şi
preţuire personală. în încheiere, vorbitorul a spus : «Cu prilejul acestei
jubiliare aniversări a 75 de ani de viaţă, V ă rugăm, Prea Fericirea Voas
tră, să primiţi prinosul supremei noastre recunoştiinţe, odată cu cele mai
respectuoase şi calde urări de sănătate, fericire şi îndelungată arhipăs
torie. întru mulţi şi fericiţi a n i !».
D1. Prot. Paul M iron de la «Universitatea» din Freiburg (R. F. Ger
mania) care a luat cuvîntul în continuare, a transmis următorul mesaj
de felicitare din partea Episcopului Hermann Kunst al Bisericii Evan
ghelice a R.F. Germania : «Prea Fericite Părinte Patriarh, la cea de a y
75-a aniversare, V ă trimit salutul meu cu sincere urări de binecuvîntare.
în faţa Domnului Dumnezeu, mi-aduc aminte de harul şi statornicia cu
care El vă însoţeşte în slujire şi V ă binecuvintează, pentru că Prea Fe
ricirea Voastră aţi păstrat şi pus în practică marile tradiţii ale Bisericii
Ortodoxe în România şi aţi dat străvechii Voastre Biserici noi im bol
duri deschizătoare de drumuri mereu înainte. Creştinătatea ecume
nică V ă rămîne mereu recunoscătoare pentru dragostea cordială şi
frăţească cu care aţi binevoit să o întîmpinaţi. Sînteţi şi rămîneţi pentru
mine pildă şi mărturie vie _ a binefacerilor Dumnezeului nostru şi am
avut prilejul să cunosc, în chip luminos, cum împlinesc, în orice situaţii
am fi, puterile învierii Domnului şi M întuitorului nostru Iisus Hristos.
V-am admirat mult lucrarea închinată istoriei spirituale atît de im 
portantă a Patriei Prea Fericirii Voastre. Ne-am bucurat să vedem cum
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toţi credincioşii Bisericii Voastre vă aduc prinos de veneraţie şi pro
fund respect. Prea Fericirea Voastră nu sînteţi numai un Părinte al Bi
sericii Ortodoxe Române, pentru că Prea Fericirea Voastră n-aţi pre
getat în nici o împrejurare ca să slujiţi păcii între credincioşi şi popoare
şi unei dreptăţi sociale mai depline în lume. Sînteţi un adevărat ecumenist.
i
Noi creştinii evanghelici din Germania V ă pomenim numele cu
mare recunoştiinţă şi sinceră veneraţie... Din toată inima mă rog şi im 
plor ca — pentru tot drumul vieţii Voastre ce va urma şi de acum îna
inte — să se împlinească spusa psalmistului : «Cei ce răsădiţi fii în
Casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor în flo r i; încă întru
bătrîneţe se vor înmulţi şi binevieţuind vor fi ca să vestească : drept
este Dumnezeul nostru şi nu este nedreptate în casa Sa».
M ă încredinţez rugăciunilor Voastre, după cum V ă asigur că în
toată ziua V ă pomenesc în faţa lui Dumnezeu».
Mgr A lbeit Rauch a prezentat, de asemenea, un mesaj de felicitări
pentru acest jubileu aniversar din partea Cardinalului Iulius Dopfner,
arhiepiscop de Miinchen şi Freising şi preşedinte al Conferinţei Episoopilor Bisericii Romano-Catolice din R. F. Germania. Mesajul — care a
fost rostit în limba română — aminteşte mai întîi de plăcerea şi inte
resul ce i le-a procurat vizita Eminenţei Sale la Patriarhia Română ca in 
vitat al Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, cînd a putut vedea,
«cu cîtă vitalitate se străduieşte Biserica Ortodoxă Română sub condu
cerea Prea Fericirii Voastre să-şi îndeplinească mandatul ei de a propo
vădui îm părăţia lui Dumnezeu în împrejurările schimbărilor sociale ac
tuale». Apoi se exprimă «felicitări cordiale unite cu urarea de binecuvîntare ca să puteţi sluji Domnului în înalta Voastră funcţie încă multă
vreme, spre mântuirea sufletelor credincioşilor pe care îi păstoriţi». în
finalul mesajului se face urarea ca «Domnul să răsplătească toată oste
neala plină de zel a Prea Fericirii Voastre în slujirea Sa şi să încunu
neze mai departe cu harul Său activitatea Voastră, pentru ca ea să con
tribuie la slujirea unităţii Bisericii Sale şi la menţinerea şi întărirea păcii
între popoare».
Seria cuvîntărilor omagiale a fost continuată — după aceea — de
P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar-<patriarhal, care pornind de la
una din însuşirile fundamentale, proprii personalităţii şi activităţii Prea
Fericitului Părinte Patriarh- Justinian, anume înţelepciunea, subliniată
de mai^ mulţi antevorbitori — a stăruit mai îndelung asupra ei, ilustrînd-o
cu o serie de hotărîri şi fapte 'concrete, săvîrşite de Prea Fericirea Sa
în anumite momente, socotite pe drept cuvînt cruciale, pentru Biserica
Ortodoxă Română, la cîrma căreia — cu aproape 30 de ani în urmă —
fusese chemat, ca un providenţial salvator.
«De mai multe ori — a spus P. S. Episcop Antonie — s-a rostit aici
în legătură cu Prea Fericirea Sa atributul de «înţelept». Eu aş vrea să
punctez mai ales acea latură a înţelepciunii sale care s-a vădit chiar la
începutul slujirii sale patriarhale. M ă refer la vremurile critice, cu ade
vărat de răscruce-din istoria poporului şi a Bisericii noastre Ortodoxe
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care a marcat perioada imediat următoare celui de-al doilea război mon
dial..., cînd Biserica Ortodoxă Română era pusă — ipso facto — în si
tuaţia de a lua decizii urgente şi definitive, de a se orienta şi a înţelege
încotro curg rîurile şi dacă ele curg bine. Tocmai atunci a venit un om
care s-a arătat capabil de acest discernăm înt: Patriarhul Justinian.
Corabia Bisericii noastre sub cîrma Prea Fericitului Patriarh Jus
tinian a navigat bine. Biserica şi-a găsit locul exact în condiţiile şi con
textul societăţii în prefacere de după război şi trebuie s-o spunem : nu
numai momentul deciziei urgente de care vorbeam a fost important ?
au fost importante şi toate momentele care au urmat, pentru că într-o
societate în transformare fiecare zi solicită decizii urgente şi bine chib
zuite...».
In contextul acelor vremuri «important şi înţelept era să găseşti
acea cale care, mergînd în ritm cu noul şi cu transformările, să fie în
acelaşi timp şi pe o linie de continuitate şi de fidelitate exhaustivă faţă
de dogmele, canoanele şi tradiţia noastră bisericească ortodoxă. Aici
trebuie referit atributul de «înţelept», care se pronunţă în legătură cu
sărbătoritul de azi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian. Biserica
noastră nu numai că şi-a păstrat intact tot tezaurul de credinţă, nu numai
că şi-a găsit mereu locul în societatea nouă, nu numai că a învăţat să tră
iască în această societate, care se deosebea radical de cele dinainte sub
raport social şi sub multe alte raporturi, ci — ca întotdeauna în de
cursul istoriei ei de aproape două mii de ani, — şi-a dat contribuţia la
slujirea poporului. Această contribuţie este recunoscută de toţi credin
cioşii noştri, ca şi de conducerea ţării. Aşa se explică faptul că acum,
după «aproape treizeci de ani de la înscăunarea Prea Fericirii Sale ca
Patriarh al Biserici Ortodoxe Române..., Biserica noastră s-a dezvoltat
în acelaşi ritm cu ţara, are toate locaşurile reînnoite, restaurate, des
chise c u ltu lu i; îşi are şcoli teologice cu un numeros efectiv de elevi şi
studenţi, îşi are instituţiile solid organizate şi îşi dă o contribuţie esen
ţială la dezvoltarea bunei înţelegeri dintre religii, confesiuni şi popoa
re...». Aceeaşi dreaptă cumpănire şi înţelepciune a vădit şi vădeşte Prea
Fericirea Sa şi în probleme şi chestiunile de mai mică importanţă legate
de activitatea curentă, zilnică a Prea Fericirii Sale. în încheierea alocu
ţiunii sale, P. S. Episcop Antonie a urat Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian la acest popas aniversar sănătate multă, putere de muncă şi
îndelungată arhipăstorire.
în cuvîntul omagial rostit în continuare de P. S. Episcop Nestor Se
verineanul, vicarul Arhiepiscopiei Craiovei, P.S. Sa a ţinut să sublinieze
grija Prea Fericirii Sale Părintelui Patriarh Justinian pentru «reîmpros
pătarea membrilor ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române cu cadre noi,
pline de tinereţe şi de putere de muncă, vrednice de a continua rostul
şi misiunea Bisericii noastre strămoşeşti în vremurile noi, pline de m ă
reţie pe care le trăiesc toţi fiii Bisericii şi Patriei noastre. Ca fii duhov
niceşti şi ca membri ai ierarhiei superioare a Bisericii Ortodoxe Române,
noi cei din generaţia mai tînără sîntem plăm ădiţi şi crescuţi după con
cepţia Prea Fericirii Voastre despre ce trebuie să fie şi să însemne ie-
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rarhul astăzi, cînd în faţa Bisericii şi a credincioşilor ei se pun proble
mele vremurilor noi pe oare le trăieşte societatea noastră. De aceea,
după înaltul exemplu al Prea Fericirii Voastre, prin contribuţia noastră,
noi vrem să răspundem aşteptărilor Prea Fericirii Voastre de a fi anco
raţi, de pe poziţia noastră bisericească, în problemele contemporane
ale Bisericii şi Patriei noastre, de a lucra, pe tărîm bisericesc, pentru
mîntuirea sufletească a credincioşilor noştri, iar pe tărîm social, pentru
prosperitatea tuturor cetăţenilor patriei noastre. Să trăiţi întru mulţi şi
fericiţi ani, cu sănătate şi putere de muncă pentru slava sfintei noastre
Biserici Ortodoxe Române şi pentru fericirea poporului rom ân!».
P. S. Arhiereu Gherasim Piteşteanul, care a luat apoi cuvîntul, a
evocat unele momente din vremea cînd — înainte de a ajunge arhiereu-vicar fusese stareţ al M înăstirii Căldăruşani. Această ascultare mo
nahală l-a aidus de mai multe ori în contact direct cu Prea Fericitul Pa
triarh Justinian, care i-a dat prilejul şi i-a fost exemplu viu privind
modul cum trebuie rezolvate practic o serie de probleme duhovniceşti
şi administrativ-gospodăreşti, — ceea ce i-au îmbogăţit experienţa în
calitatea pe care o are acum. Ca semn de recunoştinţă pentru toate aces
tea, a spus P.S. Sa, «noi, Prea Fericirea Voastră, care ne-am bucurat tot
deauna de înţelepciunea, de dragostea şi mai ales, de sfatul, îndemnul
şi exemiplul Prea Fericirii Voastre, îngăduiţi-ne s ă tvă urăm din toată
inima sănătate, ani mulţi şi păstorire îndelungată, iar din partea P.S.
Iosif, episcopul Rîmnicului şi Argeşului, pe care îl reprezint la această
aniversare, vă rog să primiţi cele mai calde urări frăţeşti întru dragostea
Domnului nostru Iisus Hristos. întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite
Părinte Patriarh Justinian!».
încheind seria cuvîntărilor ocazionale de împlinirea a 75 de ani
de viaţă ai Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, Dl. Gheorghe
Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, a rostit următoarea
alocuţiune festivă :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh Justinian,
La acest moment aniversar sînt fericit că la buchetele de flori, la
omagiile şi preţuirea ce v-au fost mărturisite, să adaug expresia senti
mentelor de respect şi de înaltă apreciere a unei slujiri rodnice care caracterizează viaţa Prea Fericirii Voastre.
Buchetul de trandafiri pe care Preşedintele Republicii noastre, To
varăşul Nicolae Ceauşescu, V i l-a trimis în această dimineaţă, consti
tuie o delicată atenţie şi o înaltă preţuire.
V ă rog să-mi îngăduiţi să tălmăcesc aci în cîteva cuvinte conţinu
tul stimei şi afecţiunii noastre pentru înaltuL sărbătorit de astăzi. Ceea
ce oferă consistenţă omagiului nostru, omagiului nostru al tuturor, este
măsura sa, măsura pe care o dau roadele anilor de strădanii, faptele care
profilează personalitatea sărbătoritului, împlinirile vieţii Sale şi mai ales
concepţia constructivă, realistă, generoasă şi optimistă care au însufle
ţit realizările sale.
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Sînt bucuros, Prea Fericirea Voastră, să reţin cele două idei m a
jore pe care le-aţi mărturisit în Biserică, ce au călăuzit activitatea Prea
Fericiri Voastre: «Unitatea Bisericii şi preocuparea ca aceasta să fie
împreună-lucrătoare, cum spuneaţi Dumneavoastră, cu poporul căruia
aparţine». în adevăr, în persoana Dumneavoastră Prea Fericite, Biserica
a avut întotdeauna exemplul ierarhului, animat de cele mai nobile
sentimente patriotice, care s-a dăruit cu devotament sprijinirii cauzei po
porului român de înfăptuire a vieţii noi din patria noastră.
Dumneavoastră aţi înţeles să legaţi viaţa Bisericii cu viaţa Ţării
şi s-o feriţi de calea unei singularizări lipsite de perspective. Pot spune
că Dumneavoastră, în fruntea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, aţi
asigurat tradiţionala preocupare a Bisericii Ortodoxe Române de a fi
alături de popor, de a fi alături de lupta poporului pentru independenţă
şi pentru libertate.
Aşa cum o dovedeşte istoria sa, Biserica Ortodoxă Română a înţe
les să nu se alinieze la istoria altor Biserici şi ea şi-a afirmat propria ei
viaţă şi propria ei istorie în directă legătură, în identitate cu istoria po
porului român. Apreciem în mod deosebit, Prea Fericirea Voastră, efortu
rile ce le-aţi depus ca Biserica Ortodoxă Română să urmeze cu fideli
tate orientarea de neabătut respect a principiilor pe care Statul nostru
le promovează în relaţiile internaţionale.
In organizaţiile internaţionale bisericeşti — aşa cum arăta în Bise
rică înalt Prea Sfinţitul M itropolit Iustin — aţi adus mesajul de pace
al poporului român. A ţi afirmat principiile egalităţii şi echităţii în rapor
turile dintre popoare aţi afirmat valoarea permanentei preocupări pen
tru ca fiecare popor să se poată dezvolta nestingherit, să poată să-şi
aducă la patrimoniul universal tot ceea ce îi oferă specificul său. Dele
gaţii Bisericii Ortodoxe Române, în spiritul concepţiei Dumneavoastră,
în cadrul diferitelor foruri ecumeniste, la organizaţiile internaţionale,
au putut afirma şi sublinia cu demnitate caracterul de înaltă morală so
cială a principiilor promovate de Statul nostru.
îm i amintesc unul din gîndurile marelui savant Nicolae Iorgu, care
evidenţiază tocmai această cerinţă a politicii oricărui Stat. Nicolae Iorga
spunea : «O naţiune are dreptul să se conducă după interesele ei, însă
în limitele cerinţelor morale, fără îndeplinirea cărora se săvîrşeşte o de
rogare de la umanitate».
Dumneavoastră cunoaşteţi, în ceea ce priveşte politica Statului nos
tru, principiile pe care le afirmă Statul nostru pe plan internaţional ;
acestea sînt de un înalt umanism şi Biserica Ortodoxă Română în mod
permanent a subscris şi a promovat acest umanism.
Cele 12 volume ale Apostolatului social — şi avem bucuria să-l avem
cu toţii pe masă pe cel de al XlI-lea — sînt o sinteză a acestei concep
ţii, care plasează Biserica în cadrul vieţii şi pentru viaţă şi care oricînd
poate fi un exemplu pentru acele Biserici care se zbat în criză, neputînd
împăca tendinţele conservator iste cu cerinţele vieţii contemporane.
Trebuie să remarc aci, Prea Fericirea Voastră, deosebita răspun
dere care V-a preocupat în statornicirea bunelor relaţii, bunelor raporturi
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dintre cultele din ţara noastră. La climatul de respect reciproc, de în 
ţelegere, de unitate a tuturor fiilor ţării, V-aţi adus, Prea Fericite, o re
marcabilă contribuţie.
In sfîrşit, aş vrea, Prea Fericirea Voastră, să pun în lum ină una din
virtuţile de conducător care au caracterizat activitatea Prea Fericirii
Voastre. Dumneavoastră aţi ştiut să lucraţi cu oamenii, să-i chemaţi în
jurul Dumneavoastră, să-i însufleţiţi şi să le transmiteţi o concepţie. Aşa
cum arătam, cînd am vorbit despre concepţia Dumneavoastră, de con
cepţia Bisericii în contextul social, Dumneavoastră nu v-aţi lăsat izolat
şi nici în afara realităţilor ; iar în ceea ce-i priveşte pe oameni, n-aţi lu 
crat singur, ci cu suportul şi cu contribuţia celorlalţi. Sînt sigur, Prea
Fericite, că veţi fi de acord cu mine şi că veţi fi bucuros să-mi îngăduiţi
ca la acest moment aniversar să felicit Sfîntul Sinod al Bisericii Orto
doxe Române care, fiind credincios intereselor fundamentale, ale Biseri
cii, a fost călăuzit permanent de un înalt patriotism şi împreună cu Dum
neavoastră şi-a adus contribuţia la sprijinirea eforturilor de mai bine
în lupta poporului nostru.
De asemenea, Prea Fericirea Voastră, vreau să menţionez că noi
apreciem în mod deosebit pe toţi colaboratorii Dumneavoastră apropiaţi
vicari, consilieri, protopopi, preoţi şi alţi ostenitori, cum spuneţi Dum
neavoastră, şi îi apreciem pentru felul cum v-au înţeles, pentru felul în
care v-au urmat şi care, sînt sigur că preţuiesc, că pun la inim ă şi îşi
iau ca exemplu înalta pildă a activităţii Dumneavoastră.
Prea Fericite Părinte Patriarh, îngăduiţi-mi să vă felicit încă odată
cu toată căldura la acest prilej sărbătoresc şi să V ă doresc din toată in i
ma multă sănătate, viaţă îndelungată şi noi satisfacţii)
Să trăiţi întru mulţi ani I».
La sfîrşitul agapei închinate -aniversării a 75 de ani de viaţă, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian, mulţumind tuturor vorbitorilor care
i-aai adresat felicitări, <a rostit următoarea cuvîntare :
Înalt Prea Sfinţiţi Părinţi M itropoliţi şi Arhiepiscopi,
Prea Sfinţiţi Episcopi şi Arhierei,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,
Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
Onoraţi invitaţi,
V ă mulţumesc din tot sufletul pentru iubirea ce mi-o dovediţi, adunîndu-vă în jurul meu, cu prilejul aniversării a 75 de ani de viaţă. M u l
ţumesc celor ce au dat expresie în cuvinte alese, sentimentelor tuturor
celor prezenţi şi acelora dintre slujitorii şi credincioşii Bisericii noastre,
care îşi îndreaptă în această zi gîndul şi rugăciunea lor către bunul
Dumnezeu pentru arhipăstorul lor.
Prezenţa Dvs., cuvintele Dvs. mă emoţionează profund, căci ele
îmi sînt dovadă că străduinţele smereniei mele în slujba sfintei noastre
Biserici şi a tuturor slujitorilor şi credincioşilor n-au fost lipsite de rod.
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Ele îm i dau mîngîierea ecoului favorabil pe care l-au avut în cre
dincioşii noştri ostenelile şi înfăptuirile amintite aici, pe care Hristos,
Domnul nostru, mi-a ajutat să le închin Bisericii Sale, cu credinţă tare
in prezenţa Lui la cîrma Bisericii şi cu conştiinţa adîncă a marii răspun
deri ce mi-a pus-o pe umeri, chemîndu-mă la cel mai înalt post de con
ducere văzută a Bisericii Ortodoxe Române într-o vreme de neasemă
nată răscruce istorică.
De fapt, prezenţa Dvs., cuvintele calde adresate de către Domnul
Gheorghe Nenciu, conducătorul Departamentului Cultelor, de către II.
PP. SS. M itropoliţi, PP. SS. Episcopi şi Arhierei, de către invitaţi din
ţară şi oaspeţi de peste hotare, în numele Dvs., iar dincolo de ele, propria-mi conştiinţă îm i evocă, la această a 75-a aniversare a vieţii mele,
întregul fir al acestei vieţi, care s-a tors din multe năzuinţe şi din multe
silinţe de a le trece în fapte folositoare Bisericii şi poporului din care fac
parte. Nimeni nu poate spune, privind spre firul vieţii sale, că a împletit
în el toate acele frumuseţi spre care a năzuit sufletul său. Dar în acelaşi
timp, nu poate trece cu vederea acele realizări care s-au încrustat în
firul vieţii sale, cu preţul unor grele oboseli şi lupte, nu pentru a-şi face
din ele un titlu de laudă proprie, ci pentru a da slavă lui Dumnezeu, ca
unul Care este ultimul lor împlinitor, prin faptul că El a voit ca ele să se
realizeze, că a dat inspiraţii şi îndemnuri la împlinirea lor, că a creat îm 
prejurări favorabile şi a dat colaboratori care au uşurat aceste împliniri.
Oricine ştie că, datorită voinţei lui Dumnezeu, dacă nu se îm pli
nesc toate cele ce le plănuieşte omul, prin Dumnezeu se împlinesc al
tele la care nu s-a gîndit. în aceasta se vede din nou că Dumnezeu este
Cel ce ocîrmuieşte viaţa noastră şi o umple de rod, atunci cînd punem
şi din partea noastră silinţa de a-I sluji.
Aruncînd o scurtă privire asupra celor 75 de ani care au trecut, mă
văd luat de voinţa Celui de sus din casa părintească a unei familii de
ţărani, care m-au crescut în credinţa strămoşească şi în dragoste de po
por ; mă văd apoi călăuzit pe acelaşi drum al dreptmăritoarei noastre
credinţe şi al dragostei -de glia străbună, în seminarul teologic de la
Rîmnicu Vîlcea, în Facultatea de teologie din Bucureşti, precum şi în
activitatea pastorală de preot tînăr, în care am învăţat să mă adîncesc
în alipirea de popor şi să cunosc trebuinţele lui duhovniceşti, nevoile şi
suferinţele lui legate de viaţa pămîntească şi să-i slujesc în alinarea lor.
Aceeaşi m înă a lui Dumnezeu m-a chemat, în anii de grele lipsuri
care s-au abătut de pe urma războiului şi a secetei asupra bunului nos
tru popor la postul de cîrmaci duhovnicesc al lui — fapt în care am
simţit porunca Lui, de a organiza lucrarea preoţimi'i nostre în slujba
uşurării greutăţilor venite asupra poporului din acele părţi.
Nu mult după aceea, porunca aceluiaşi Dumnezeu care pe toate le
chiverniseşte, potrivit cu nevoile şi cu. timpurile, m-a chemat la cel mai
înalt post de păstorire şi de slujire a Bisericii Sale întemeiată în cu
prinsul iubitei noastre ţări româneşti.
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Text:Preot ANATOLIE LEFTER
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Momentul în care am primit această chemare mi-a dat să înţeleg
că îndatorirea cea mai de seamă ce-mi revine este să potrivesc lucrarea
Bisericii noastre cu aspiraţiile noi ale poporului nostru, aşa cum con
ducătorii din trecut ai Bisericii Ortodoxe Române i-au potrivit lucrarea
cu năzuinţele poporului nostru din cursul diferitelor epoci istorice. A m
înţeles că Biserica trebuie să sprijine poporul nostru în voinţa sa de
a* construi o orînduire nouă de dreptate, un nivel nou de viaţă şi bună
stare, după care a tînjit atît de mult în trecutul lu i. Am înţeles că tim
pul nou cere mai mult ca oricînd din partea Bisericii noastre un «apos
tolat social» în sensul postulatelor sociale ale epocii în care a intrat
istoria poporului nostru.
Perioada aceasta cerea, dar făcea şi posibilă, satisfacerea multor ce
rinţe pe care le simţise Biserica noastră încă mai de mult, dar împre
jurările riu-i îngăduiseră să le satisfacă.
Amintesc, cu acest prilej, cîteva dintre ele, care de altfel sînt cu
noscute : aducerea instituţiilor de învăţăm înt teologic sub conducerea
directă a Bisericii, refacerea unităţii religioase a poporului nostru în
jurul Bisericii strămoşeşti, ţinerea continuă la curent a preoţimii noastre
cu cerinţele sociale şi cu problemele pastorale ale timpului nostru atît
• de nou şi diferit faţă de perioadele istorice din trecut, organizarea unor
publicaţii bisericeşti şi teologice periodice pentru dezbaterea şi soluţio
narea problemelor teologice şi interconfesionale puse neîncetat de
timpul nostru, cîştigarea pe seama Bisericii noastre a locului de prestigiu
ce i se cuvenea în ansamblul Ortodoxiei ecumenice, în forurile Mişcării
ecumenice, care a luat în perioada patriarhatului nostru un atît de mare
avînt etc.
Prin toate acestea Biserica noastră a continuat să-şi manifeste, în
aceste condiţii noi de viaţă, legătura ei cu poporul român, dovedindu-se,
ca şi în trecut, o Biserică slujitoare a poporului şi a intereselor lui na
ţionale. Ea este legată de poporul nostru de la însăşi formarea lui şi,
împreună cu el, de pămîntul acesta pe care el trăieşte de cînd există
ca popor, iar prin antecesorii săi geto-daci, din vremuri imemoriale.
Dar trebuie să menţionăm că voinţei Bisericii noastre de a rămîne ală
turi de poporul nostru şi de noile lui idealuri, în aceste vremuri de
adînci şi importante prefaceri sociale şi politice, i-a venit în întîmpinare însăşi Conducerea de Stat, care a reprezentat poporul român în
această perioadă.
Armonia care a domnit între Stat şi Biserică s-a manifestat şi în
acest timp, făcînd posibilă înaintarea mai uşoară a poporului nostru în
dezvoltarea şi continuarea vieţii celei noi.
Sînt fericit că, împreună cu membrii Sfîntului Sinod, cu colabora
torii mei şi cu toţi ceilalţi slujitori, m-am putut face în această perioadă
nouă din istoria patriei noastre, interpretul acestei tradiţii, de strînsă
alipire a Bisericii noastre strămoşeşti, la viaţa nouă şi prosperă a popo
rului rom ân.
Mulţumesc lu i Dumnezeu că mi-a dat ajutorul Său de a continua
această bună şi rodnică tradiţie, şi-L rog să-mi ajute ca şi în viitor,
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cite zile im i va mai hărăzi, să continui să slujesc cu aceeaşi neţărmu
rită dragoste dreptmăritoarei noastre Biserici şi evlaviosului şi vredni
cului nostru popor român, în acelaşi duh al tradiţiei noastre străbune,
cu însufleţirea corespunzătoare elanului cu care toţi cetăţenii iubitei
noastre patrii îşi zidesc o viaţă tot mai strălucită, cu rezultate tot mai
bogate în slujirea lui Dumnezeu, în slujirea şi propăşirea poporului nos
tru, în slujirea păcii şi a frăţiei între oameni şi popoare.
Harul şi binecuvîntarea Atotputernicului Dumnezeu să fie cu noi
cu toţi l
>
Festivitatea aniversări a 75 de ani de viaţă ai Prea Fericitului Pa
triarh Justinian a luat sfîrşit într-o atmosferă de efuziune sentimen
tală, de deosebită afecţiune, la orele 17, cînd, după intonarea Im nului
patriarhal şi a urării tradiţionale M uiţi ani trăiască! — gazdă şi oaspeţi
au părăsit sala agapei jubiliare.
«

Cu prilejul 'aniversării a 75 ani de viaţă, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Justinian a primit numeroase telegrame şi scrisori de felicitare
din partea unor distinse personalităţi ofioiaile din ţară şi de peste
hotare.
DIN PARTEA CONDUCERII DE STAT A R. S. ROMÂNIA

y
/

SCRISOAREA DE FELICITARE
TRIMISA DE CĂTRE DOMNUL NICOLAE C E A U Ş E S C U ,
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE RO M Â N IA

Prea Fericirii Sale
JUSTINIAN M A R IN A ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
V ă adresez calde felicitări şi cele mai bune urări de viaţă îndelun
gată, deplină sănătqte, putere de muncă şi fericire, cu prilejul îm plinirii
venerabilei vîrste'de 75 de ani.
La mulţi ani l
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
*

La această deosebită atenţie din partea Domnului Nicolae
CEAUŞESCU, Preşedintele României, Prea Fericitul Patriarh Justinian a
răspuns prin următoarea telegramă :
Domnului N ICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România,
Mesajul Domniei Voastre, cu delicata atenţie şi caldele urări pen
tru împlinirea celor 75 de ani ai vieţii mele, m-au mişcat profund şi mi-au
umplut inima de bucurie.
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Adînc recunoscător pentru această înaltă cinstire, cu care aţi bine
voit a încununa aniversarea mea, doresc să vă asigur de întreaga mea
preţuire, izvorîtă, cu decenii în urmă, din identitatea de sentimente, de
ataşament neclintit faţă de patria şi poporul român şi de dăruire jertfeinică pentru înflorirea şi fericirea lor, sporită continuu de ascensiunile şi
realizările istorice pe care le trăim cu toţii astăzi.
La rîndul meu, din toată inima, V ă urez ani mulţi de viaţă, în sănătate
deplină, putere de muncă şi fericire, spre a conduce neabătut destinele
patriei şi poporului nostru pe calea propăşirii, păcii şi cooperării fră
ţeşti cu toate ţările şi popoarele lumii.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
TELEGRAMA DE FELICITARE TRIMISĂ DE DOMNUL EMIL B O B U ,
VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT AL R. S. ROM ÂNIA
t

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
%

La a 75-a aniversare a zilei Voastre de naştere V ă adresez căldu
roase felicitări şi urări de sănătate, viaţă îndelungată şi noi satisfacţii
în activitatea de îndrumare a clerului Bisericii Ortodoxe Române pentru
sprijinirea eforturilor constructive ale poporului nostru.
Emil Bobu
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat
*

i
1

Prea Fericitul Părinte Patriarh JU STIN IAN a răspuns prin urmă
toarea telegramă :
Domniei Sale,
Domnului EMIL BOBU,
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat,
V ă rog să primiţi cele mai alese mulţumiri pentru felicitările şi ură
rile pe care aţi binevoit a mi le adresa cu prilejul celei de a 75-a aniver
sări a zilei de naştere.
Doresc să V ă asigur că, încurajat de rezultatele muncii mele de pînă
acum — apreciată cu bunăvoinţă de personalităţile de frunte din ţara
noastră — mă voi strădui şi în viitor ca, împreună cu ierarhii, preoţii
şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, să sprijinim cu însufleţire şi
patriotism eforturile poporului nostru pentru continua înflorire a patriei,
cooperarea frăţească şi paşnică cu toate popoarele lum ii.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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TELEGRAMA DE FELICITARE TRIMISA DE CONDUCEREA COMITETULUI NAŢIONAL
PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R. S. RO M Â N IA

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN M A R IN A ,
Patriarhul Bisericii! Ortodoxe Române,
0

V ă rugăm să primiţi sincere şi calde felicitări cu prilejul celei de a
75-a aniversări a zilei Voastre de rvaştere.
V ă urăm sănătate, ani Îndelungaţi de rodnică activitate, pusă în
slujba cauzei păcii şi progresului.
Comitetul Naţional
pentru apărarea Păcii din R. S. România
*

Răspunzfcid, Prea Fericitul Părinte Patriarh JUSTINIAN a trimis ur
mătoarea telegramă :
Doamnei SA N D A RANGHEŢ,
Secretara Comitetului Naţional pentru apărarea Păcii
din R. S. Romania,
Din toată inima mulţumesc Domniei Voastre şi Comitetului Naţional
pentru Apărarea Păcii din R . S. România, pentru amabilele felicitări şi
urări adresate cu prilejul celei de a 75-a aniversări a zilei mele de naş
tere şi V ă asigur că şi in viitor, ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii
Ortodoxe Române şi N oi personal, vom sprijini cu patriotic entuziasm
acţiunea pentru promovarea păcii şi cooperării frăţeşti cu toate popoarele
lumii.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Dintre î-ntii stătător ii de Biserici Ortodoxe şi Conducători de orga
nizaţii ecumenice au ţinut să felicite pe Prea Fericitul PăTinte Patriarh
Justinian :
Sanctitatea Sa PIMEN, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
In ziua memorabilă a celei de a 75-a aniversări a naşterii Voastre,
binevoiţi a primi, Prea Fericirea Voastră, sincerele noastre felicitări.
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Ne rugăm şi credem că harul dumnezeiesc va înmulţi zilele lucrării
Voastre arhipăstoreşti, pentru binele Bisericii şi poporului dreptcredincios.
Cu dragoste în Domnul,
f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
Tot din partea Bisericii Ortodoxe Ruse au felicitat pe întîistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române : I. P. S. Nicodim, M itropolitul Leningradului
şi N ovgorodului; I. P. S. Juvenalie^ Mitropolit de Tuia şi Belevsk, şi alţii.
Telegrama trimisă de Pastorul Dr. PHILIP POTTER, Secretar general
al Consiliului Ecumenic al Bisericilor :
' Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Cu prilejul celei de a 75-a aniversări a Prea Fericirii Voastre, do
resc să V ă exprim felicitările noastre cele mai calde şi să V ă asigur de
profunda noastră stimă.
Vizita noastră în România anul trecut rămîne o prea plăcută amin
tire, nu numai pentru convorbirile personale pe care le-am avut cu Prea
Fericirea Voastră, dar şi pentru prilejul de a ne fi îmbogăţit cu cunoaş
terea rolului pe care l-aţi jucat în istoria Bisericii Voastre.
Rog pe Dumnezeu pentru a V ă păstra în sănătate deplină pe Prea
Fericirea Voastră şi pentru prosperitatea Bisericii şi poporului român.
%

Philip Potter
Telegrama Domnului GLEN GARFIELD W ILLIAM S, Secretar general
al Conferinţei Bisericilor Europene :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Conferinţa Bisericilor Europene V ă exprimă cele mai cordiale feli
citări, cu prilejul celei de a 75-a aniversări a zilei Prea Fericirii Voastre
de naştere.
Dumnezeu să continue să V ă dăruiască mulţi ani cu sănătate.
Să trăiţi întru mulţi a n i!
Glen Garfield Willlams
Secretar general
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Telegrama Eminenţei Sale OLOF SUNDBY, Arhiepiscop de Uppsala,
Primatul Bisericii Luterane a S u e d ie i:
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
%

Cu profundă veneraţie şi dragoste V ă trimitem cele mai cordiale
feliei târi.
t Olof Sundby
Arhiepiscop

Scrisoarea de felicitare a Excelenţei Sale ADOLF W ISC H M A N N ,
Ex-preşedintele Relaţiilor externe ale Bisericii Evanghelice din R. F.
Germania :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JU ST IN IA N ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane,
%

Prea Fericirea Voastră,
De ziua naşterii Voastre — 22 februarie — doresc să V ă urez din
toată inima binecuvîntarea lui Dumnezeu. Cu cîtă plăcere aş dori să fiu
acum la Bucureşti, pentru a ura din toată inima Prea Fericirii Voastre,
personal, cu ocazia acestei zile de naştere, cu totul deosebită şi impor
tantă, binecuvîntarea bogată a lui Dumnezeu. Cu aceeaşi plăcere aş m ul
ţumi totodată cu mare recunoştinţă pentru toată amabilitatea şi priete
nia pe care Prea Fericirea Voastră le-aţi arătat faţă de mine de-a lungul
anilor.
Sînt fericit de fiecare dată cînd mă gîndesc că în urma unei invitaţii ■
trimisă cu mulţi ani în urmă către fostul preşedinte al O ficiului Rela
ţiilor externe bisericeşti, s-au început şi s-au consolidat legături între
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania şi s-a
ajuns apoi şi la vizite reciproce de diferite feluri.
în primul rînd, urez Prea Fericirii Voastre din tot sufletul o sănă
tate deplină şi o inim ă încrezătoare.
în gînd voi participa şi eu la festivităţi şi V ă voi pomeni în rugă
ciuni din inimă.
A l Prea Fericirii Voastre,
II
Adolf Wischmann
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Pe lîngă (aceste telegrame, mesaje, scrisori de felicitare redate mai
sus, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a mai primit felicitări de
la conducători de Biserici din ţara noastră, de la reprezentanţi ai cultelor
creştine şi necreştine din ţară şi din afară, precum şi de la comunităţile
ortodoxe române de peste hotare.
în acelaşi timp, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a fost feli
citat de numeroase alte personalităţi politice şi ştiinţifice din ţară şi de
peste hotare, precum şi de un mare număr de credincioşi ortodocşi ro
mâni şi istrăini. Aceasta este încă o dovadăj<a dragostei.de oaTe se bucură
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian.
Tuturor acestora li s->a răsipuns cu mulţumiri şi binecuvîntări
arhiereşti.
v

TELEGRAME OFICIALE
SCHIMB DE TELEGRAME
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
ŞI CONDUCEREA DE STAT A REPUBLICII SOCIALISTE R O M Â N IA
CU PRILEJUL CELEI DE A 28-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII
ŞI A ANULUI NOU-1976
TELEGRAMA

TRIMISA

DOMNULUI

NICOLAE

CEAUŞESCU,

PREŞEDINTELE

JBLICII SOCIALISTE RO M Â N IA :

s

Domniei Sale,
*

Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România,
Cu prilejul celei de a 28-a aniversări a Republicii noastre, care se
serbează în atmosfera de bucurie şi satisfacţii unanime, pentru rezulta
tele îmbucurătoare obţinute de poporul român în toate sectoarele de
activitate, în cursul etapei ce se încheie odată cu sfîrşitul anului 1975
şi în acelaşi timp de îndreptăţite nădejdi pentru realizări tot mai impor
tante în etapa ce începe odată cu anul 1976, dorim să V ă exprimăm
Domniei Voastre sentimentele de înaltă stimă, de recunoştinţă, admiraţie
şi legitimă mîndrie ale ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii O r
todoxe Române, pentru dezvoltarea multilaterală şi prestigiul deosebit
cu care se prezintă Patria noastră la acest popas sărbătoresc.
Deplin încrezători în misiunea istoricăr în nestăvilită împlinire a
Patriei şi poporului nostru, în concertul ţărilor şi popoarelor iubitoare
de pace şi cooperare frăţească, dorim să V ă urâm din toată inima, mult
stimate Dpmnule Preşedinte, ca în anul care începe şi în cursul N oului
cincinal, să V ă bucuraţi de o sănătate deplină, de puteri reînnoite de
muncă, pentru ca să conduceţi, cu aceeaşi dăruire de sine, înţelepciune
şi luminat patriotism, ţara şi poporul român spre continuă propăşire şi
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înflorire spirituală şi materială, asigurîndu-Vă că vom sprijini din toate
puterile noastre iniţiativele şi măsurile Conducerii de Stat menite să garanteze independenţa şi suveranitatea Patriei, libertatea şi fericirea popo
rului şi colaborarea strînsă cu celelalte ţări şi popoare, pentru biruinţa
păcii în lumea întreagă.
La mulţi ani 1
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această telegramă, Domnul NICOLAE CEAUŞESCU, Preşedintele
Republicii Socialiste România, a răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN M A R IN A ,
Patriarhul Bisericiil Ortodoxe Române,
Mulţumesc pentru felicitările trimise cu prilejul aniversării Repubicii
şi a A nului nou 1976.
Nicolae Ceauşescu
Preşedintele Republicii Socialiste România
*
TELEGRAMA

TRIMISĂ

DOMNULUI

M ANEA

MĂNESCU,

PRIM-MINISTRUL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROM ĂN IA

Domniei Sale,
Domnului M A N EA MĂNESCU,
Prim-Ministru al Guvernului Republicii Socialiste România,
Cu prilejul aniversării Republicii noastre şi în pragul Noului an 1976,
cu sentimente de deosebită consideraţie V ă adresăm Domniei Voastre
şi membrilor Guvernului cele mai alese felicitări şi urări din partea ie
rarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi a noas
tră personal.
împărtăşind bucuria şi satisfacţia întregului popor, pentru rezultatele
îmbucurătoare obţinute în toate sectoarele de activitate în cursul cinci
nalului care se încheie odată cu anul 1975, graţie muncii devotate sub
îndrumarea înţeleaptă a Conducătorilor săi, dorim să V ă exprimăm urarea
ca, în anul şi în cincinalul ce vin, Domnia Voastră şi colaboratorii, să •
puteţi, în sănătate deplină şi cu patriotic avînt, să îndrumaţi munca har
nicului nostru popor, prin ministerele şi instituţiile Statului nostru, spre
noi înfăptuiri temeinice în slujba Patriei, asigurîndu-Vă că, la rîndul
nostru, vom sprijini cu convingere şi devotament iniţiativele şi măsurile
Guvernului Republicii noastre,rmenite să sporească neîncetat dezvoltarea
Il.O.R. — 3
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Patriei şi bunăstarea spirituală şi materială a poporului şi să contribuie
la colaborarea frăţească cu toate popoarele, pentru biruinţa păcii In lu 
mea întreagă.
La mulţi ani I
,
.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
•

*

La această telegramă Prea Fericitul Părinte Patriarh JUSTINIAN, a
primit următorul răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN M A R IN A ,
Patriarhul Bisericiî Ortodoxe Române,
Mulţumesc pentru toate felicitările şi urările trimise.
La mulţi ani 1
Manea Mănescu
Prim-Ministrul Guvernului R. S. România
4

TELEGRAMA TRIMISĂ DOMNULUI EMIL B O D N A R A Ş , VICEPREŞEDINTE
AL CONSILIULUI DE STAT AL R. S. RO M Â N IA

Domnului EMIL BODNARAŞ,
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste
România
1 •

- ”

Cu prilejul aniversării Republicii noastre şi al întîm pinării N ou
lui an 1976, V ă felicităm cu sentimente de înaltă consideraţie şi V ă
urâm din toată inim a sănătate deplină, bucurie şi puteri reînnoite,
spre a aduce şi în anul şi în cincinalul pe care le începem, numeroase
şi valoroase servicii Patriei şi poporului român şi să acordaţi aceeaşi
largă înţelegere şi acelaşi sprijin binevoitor Bisericii Ortodoxe Române
şi tuturor Cultelor religioase din ţara noastră.
La mulţi a n i!
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea
răspuns;

Fericitul

Părinte

Patriarh

Justinian

a

primit

următorul

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Patriarh Justinian Marina
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Mulţumesc pentru urări. A nul nou — 1976 — să V ă aducă multă
sănătate şi multe satisfacţii.
Emil Bodnaraş
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat

TELEGRAME DE FELICITARE
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
TRIMISĂ DOMNULUI NICOLAE CEAUŞESCU,
PREŞEDINTELE R. S. ROMÂNIA, CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
ZILEI SALE DE NAŞTERE
Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România,
Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Domniei Voastre, V ă ru
găm să primiţi cele mai alese urări de viaţă îndelungată, în sănătate,
putere de muncă şi fericire, din partea ierahilor, preoţilor, credincio
şilor Bisericii Ortodoxe Române şi a noastră personal.
Aniversarea Domniei Voastre aduce în centrul atenţiei şi înaltei
aprecieri a tuturor fiilor Patriei noastre neobosita şi rodnica activitate
desfăşurată de Domnia Voastră şi încununată, pe plan intern, de re
zultate îmbucurătoare privind dezvoltarea continuă a ţării, propăşirea
materială şi spirituală a poporului român, ceea ce V-a asigurat dra
gostea şi respectul unanim al său ; iar pe plan extern, încununată de
succese remarcabile, privind lărgirea relaţiilor de prietenie cu aproa
pe toate ţările globului şi cooperarea frăţească în scopul creării unei
lumi mai drepte şi mai bune, ceea ce V-a atras înalta preţuire a Con
ducătorilor popoarelor, care recunosc Republicii noastre şi Conducă
torului ei un bine meritat prestigiu şi un rol de frunte în concertul
statelor lumii.
Din toată inima V ă asigurăm, mult stimate Domnule Preşedinte că
stăpîniţi de asemenea sentimente de mare satisfacţie pentru roadele acti
vităţii Domniei Voastre şi de legitimă mândrie pentru prestigiul de care
sc bucură Republica noastră în lumea întreagă, vom căuta să ne unim
eforturile cu ale întregului popor, spre a munci din răsputeri, după exem
plul Domniei Voastre, pentru înflorirea Patriei, pentru fericirea fiilor ei
şi pentru triumful păcii între toate popoarele pămîntului.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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La această telegramă, Domnul NICOLAE CEAUŞESCU, Preşedintele
Republicii Socialiste Romania, a răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN M A R IN A ,
Patriarhul Biserici$ Ortodoxe Române,

.

Mulţumesc pentru felicitările adresate cu prilejul zilei de naştere.
Nicolae Ceauşescu
Preşedintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA DE FELICITARE
TRIMISA PREA FERICITULUI PATRIARH JUSTINIAN
DE CĂTRE DOMNUL ŞTEFAN V O IT E C, VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI
DE STAT AL R. S. RO M Â N IA
%

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN M A R IN A ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

v

Cele mai călduroase urări de A nul nou.
Ştefan Voi tec
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat
La această telegramă Prea Fericitul Părinte Patriarh JU STIN IAN a
răspuns :
Domniei Sale,
Domnului ŞTEFAN VOITEC,
Vicepreşedinte ale Consiliului de Stat,
. Din toată inima V ă mulţumesc pentru bunele urări şi V ă doresc sănă
tate, prosperitate, fecundă activitate şi fericite realizări în N oul an 1976.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

SCHIMB DE TELEGRAME
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
ŞI CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI CULTELOR
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
TRIMISĂ DOMNULUI GHEORGHE NENCIUr
CONDUCĂTORUL DEPARTAMENTULUI CULTELOR

Domnului Gheorghe Nenciu,
Conducătorul Departamentului Cultelor,
Cu prilejul aniversării Republicii noastre şi la începutul N oului an
1976, V ă felicităm cu deosebită consideraţie pe Domnia Voastră şi pe
colaboratorii de la Conducerea Departamentului Cultelor, în numele ie
rarhilor, preoţilor, credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi al Nostru
personal.
V ă urăm din toată inima ca în Noul an să vă bucuraţi de sănătate
deplină şi putere de muncă, spre a continua, cu rezultate tot mai impor
tante şi fericite, activitatea de mare răspundere ce desfăşuraţi în fruntea
Departamentului Cultelor.
La mulţi ani I
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*

Domnul GHEORGHE NENCIU, Conducătorul Departamentului C ul
telor, <aj răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN M A R IN A ,
Patriarhul Bisericii) Ortodoxe Române,
Cu prilejul N oului an — 1976, V ă rog să primiţi cele mai călduroase
felicitări pentru activitatea deosebit de rodnică desfăşurată în cursul anu
lui ce a trecut, în vederea bunei îndrumări sociale-obşteşti a clerului
Bisericii Ortodoxe Române.
Doresc din inim ă Prea Fericirii Voastre ca în N oul an să aveţi noi
satisfacţii, care să răsplătească devotamentul Dumneavoastră patriotic
şi Înţelepciunea de conducător bisericesc, identificat cu năzuinţele popo
rului nostru.
V ă urăm multă sănătate, viaţă îndelungată şi fericire.
La mulţi ani I
Gheorghe Nenciu

SCHIMB DE TELEGRAME
ÎNTRE PREA FERICITUL PATRIARH JUSTINIAN
ŞI ÎNTÎISTĂTĂTORI DE BISERICI
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
TRIMISA SANCTITĂŢII SALE PAPA P A U L V I
CU OCA ZIA ZILEI SALE DE NAŞTERE :

Sanctităţii Sale,
Papa PAULUS VI,
Cetatea Vaticanului,
Cu prilejul celei de a 78-a aniversări a zilei Voastre de naştere,
V ă felicităm din toată inima, rugind pe Domnul vieţii să dăruiască
Sanctităţii Voastre ani mulţi, pentru a asigura continua înflorire a
Sfintei Voastre Biserici şi pentru a sprijini înfăptuirea unităţii tuturor
Bisericilor creştine.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sanctilta'tea Sa Paipa, PAUL VI a răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Profund mişcat de felicitările exprimate de Prea Fericirea Voastră
cu ocazia aniversării zilei noastre de naştere, V ă transmitem recunoştinţa
noastră şi profitînd de apropierea Naşterii Domnului, V ă prezentăm urările noastre şi V ă asigurăm dragostea noastră frăţească în Hristos.
f Papa Paulus VI
*

*
TELEGRAMA PREA FERCITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
TRIMISA SANCTITĂŢII SALE. N I C O L E V I
CU PRILEJUL ZILEI SALE ONOMASTICE

Sanctităţii Saie,
Părintelui NICOLAE VI,
Papă şi Patriarh Apostolic al Alexandriei şi a toată Africa,
Cu dragoste frăţească V ă felicităm cu prilejul zilei Voastre ono
mastice şi V ă urăm fericire, viaţă îndelungată şi arhipăstorire binecuvîntată întru Hristos.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Sanctitatea Sa Părintele Patriarh şi Papă NICOLAE V I a răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JU ST IN IAN ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
V ă transmitem mulţumiri pentru frăţeştile urări de'ziua numelui nos
tru şi la rîndul nostru V ă dorim sănătate şi viaţă îndelungată.
f Nicolae VI
Patriarh al Alexandriei *
TELEGRAMA I. P. S. MITROPOLIT MAR THOMA MATHEW I
ADRESATĂ PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Sanctitatea Sa Baselius Augen I, catolicosul Bisericii Syriene Orto
doxe din Malabar a decedat. Funerar iile (9 decembrie).
f Mar Thoma Mathew I
catolicps
Prea Fericitul Patriarh JUSTINIAN a răspuns :
I. P. S. Sa/e) Thomas Mathew I
Catolicosul de Răsărit,
Rugăm pe Domnul Dumnezeul nostru să dea veşnică odihnă Sancti
tăţii Sale Baselius Augen şi ne rugăm pentru ocrotirea Bisericii Syriene
Ortodoxe din Malabar.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

MESAJE DE FELICITARE
CU PRILEJUL ANULUI NOU - 1976
MESAJUL TRIMIS DE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH J U S T I N I A N ,
MAJESTĂŢII SALE ELISABETA II, REGINA M A RII BRITANII,
CU PRILEJUL ANULUI NOU — 1976

M ajestăţii Sale,
Regina ELIZABETH II,
Rugăm pe Domnul cel întrupat să binecuvînteze pe Maiestatea Voas
tră şi Augusta Voastră tamilie cu sănătate deplină, viaţă îndelungată şi
fericire, spre a asigura prin conducerea Voastră prosperitatea şi pacea
frumoasei Voastre ţări şi a poporului Vostru credincios, în N oul an —
1976.
f Justinian
^Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Majestatea Sa ELIZABETH II, Regina Angliei, a răspuns prin inter
mediul Ambasadei M arii Britanii la\,Bucureşti:
i
♦

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul BisericiiJ Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Sînt autorizat să V ă transmit, din partea M ajestăţii Sale Regina ur
mătorul m e s a j:
«Am primit mesajul Prea Fericirii Voastre pentru ÎVou7 an, cu multă
plăcere şi V ă transmit, bunele mele urări pentru anul ce vine».
îm i îngădui, totodată, să folosesc prilejul pentru a V ă 1oferi, Prea
Fericirii Voastre, şi bunele mele urări pentru un an nou cu pace şi
fericire.
De asemenea, profit de această împrejurare, pentru a reînnoi Prea
Fericirii Voastre asigurarea înaltei mele consideraţii.
Jeffrey Petersen
Ambasadorul Majestăţii Sale Regina M arii Britanii
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MESAJUL TRIMIS DE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH J U S T I N I A N ,
MAJESTĂŢII SALE REGELUI BAUDOUIN AL BELGIEI,
CU PRILEJUL ANULUI NOU — 1976

M ajestăţii Sale BAUDOUIN,
Regele Belgiei,
Rugăm pe Domnul cel întrupat să dăruiască din belşug Majestăţii
Voastre şi Augustei Voastre iam ilii, sănătate deplină, viaţă îndelungată
şi fericire, ca să puteţi asigura prin conducerea Voastră înflorirea şi
pacea frumoasei V oastre ţări şi a poporului Vostru devotat, în Noul an
— 1976.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericitul Părinte Patriarh JU STIN IAN a primit următorul răs
puns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
M ulţum ind Prea Fericirii Voastre pentru amabilele urări pe care ni
le-aţi adresat la acest început de an, îm i este plăcut să V ă exprim la
rîndul meu urări pentru fericirea Voastră personal şi pentru împlinirea
cu succeâ'a misiunii Voastre.
Baudouin •
Regele Belgiei

TELEGRAME DE FELICITARE
LA DIFERITE ANIVERSĂRI
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN,
TRIMISĂ I. P. S. MAKARIOS, ARHIEPISCOPUL BISERICII ORTODOXE DIN CIPRU,
CU PRILEJUL ZILEI SALE ONOMASTICE

Înalt Prea Sfinţiei Sale,
Înalt Prea Sfinţitului M AK ARIO S,
Arhiepiscop al Ciprului,
Cu prilejul sărbătoririi Voastre onomastice, V ă felicităm din toată
inima, rugăm pe Domnul cel întrupat să V ă dăruiască din belşug sănă
tate şi putere de muncă, spre a asigura în anul 1976, înflorirea Bisericii
surori a Ciprului, unitatea, prosperitatea şi pacea harnicului popor
cipriot
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
s

Prea Fericitul Părinte Patriarh JUSTINIAN a primit următorul răs
puns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericiîi Ortodoxe Române,
*

I

Foarte mişcat de salutările de felicitare şi urările Prea Fericirii
Voastre, cu prilejul zilei noastre, onomastice, exprimăm calde m ulţu
miri, din tot sufletul, urîndu-Vă la rîndul nostru ani mulţi de viaţă în
sănătate deplină, spre binele Bisericii şi credincioşilor V oştri.
t Makarios
Arhiepiscopul Ciprului
*
TELEGRAMA TRIMISĂ DE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN,
GRAŢIEI SALE DONALD COGGAN, CU PRILEJUL ÎNTRONIZĂRII SALE
CA ARHIEPISCOP DE CANTERBURY
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Graţiei Sale,
DONALD CO G G AN ,
Arhiepiscop de Canterbury,
Primat a toată Anglia şi Mitropolit,
Cu prilejul primei aniversări a întronizării Voastre ca Arhiepiscop
de Canterbury, Primat a toată Anglia şi Mitropolit, V ă felicităm cu dra
goste frăţească şi V ă urăm îndelungată şi rodnică arhipăstorire.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti, 23 ianuarie 1976
Graţia Sa Dr. DONALD C O G G A N a răspuns Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian prin următoarea telegramă :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Cu caldă recunoştinţă pentru felicitarea Voastră cu prilejul primei
aniversări a întronizării noastre, îmbrăţişăm pe Prea Fericirea Voas
tră cu dragoste în Hristos.
\
*
f Donald
Arhiepiscop de Canterbury

• vi?\Tî\ • B i s e R i c e a s c a •
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DE ANUL NOU ÎN JURUL ÎNTÎISTĂTĂtORULUI
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
La orice sfîrşit cu bine, în rînduiala străveche, este necesară şi bine
cuvîntarea Celui de sus pentru un nou început.
Ca în fiecare an, miercuri 31 decembrie 1975, s-au prezentat la Cabi
netul de lucru al Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian reprezentanţi
al personalului de conducere, salariaţi «superiori şi şefi de serviciu ai
Administraţiei Patriarhale, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Relaţiilor ex
terne ale Bisericii Ortodoxe Române, printre care : P. S. Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor ; P.j' C. Pr. Ioan Gagiu,
directorul Administraţiei Patriarhale; P. C. Pr. Traian Ghica, directorul
Casei de ipensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române ;
P. C. Pr. Alexandru Ionescu, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor ; P. C. Pr. N. Cazacu, secretarul Cabinetului patriarhal; PP. CC.
Preoţi Consilieri, inspectori şi slujitori ai Catedralei patriarhale.
Toţi aceştia au felicitat pe Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
pentru realizările obţinute în cursul anului 1975.
în numele celor de faţă, P. S. Episcop Roman lalomiţeanul a făcut
un succint bilanţ al realizărilor >pe anul 1975 în sectoarele Administra
ţiei Patriarhale şi ale Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor apunînd, prin
tre altele : «Cu ajutorul lui Dumnezeu Celui în treime lăudat şi preaslăvit, am ajuns la finele acestui an 1975, an bogat în realizări în toate
sectoarele de activitate pe care le conduce Prea Fericirea Voastră».
După ce a irudicat cîteva evenimente principale ale activităţii interne,
P. S. Episcop a dat slavă lui Dumnezeu pentru sănătatea deplină a Prea
Fericitului şi pentru îndeplinirea dorinţei Sale sincere de a vedea Locu
rile Sfinte. Tot în acest an, Prea Fericirea Sa a îndeplinit cu cinste pro
iectele făcute, iar activitatea Prea Fericirii Sale a fost apreciată cum se
cuvine de întreaga creştinătate mai ales cu prilejul celor două jubilee
din anul 1975 : 90 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Orto
doxe Române şi 50 de ani de la înfiinţarea PatriarhieiJ
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în încheiere, Prea Sfinţitul Episcop Roman.a adresat întîistătătorului
Bisericii Ortodoxe Române urări de sănătate, ani mulţi şi ferioiţi pentru
propăşirea Bisericii noastre, pentru înflorirea Patriei noastre.
«La mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !».
Răspunzînd, Prea Fericitul Părinte Patriarh a mulţumit vorbitorului
şi a confirmat celor de faţă că, într-adevăr, anul care a trecut a adus
bogate roade la cununa Bisericii Ortodoxe Române şi a fost un^ an jubileu,
«în mare măsură — .a subliniat Prea Fericirea Sa — succesele şi reali
zările aparţin tuturor colaboratorilor care m-au înţeles şi şi-au pus tot
efortul lor .pentru răspunderea la cerinţele Bisericii noastre».
Nădăjduiesc, ca şi A nul nou 1976 să fie dacă nu tot aşa de bogat, mai
îm belşugat,să avem sănătate şi deplină mulţumire.
La rîndul meu, vă urez tuturor celor de faţă, familiilor dvs. ca Noul
an să vă aducă numai bucurii, sănătate şi tot binele.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu to ţi! La mulţi
ani !».
Cei prezenţi au intonat Im nul patriarhal... şi M ulţi ani trăiască !
'

*

Ca în fiecare an, seara zilei de Anul nou -a intrat în tradiţia întilnirii Prea Fericitului Părinte Patriarh cu preoţii din Capitală şi cu anga
jaţii superiori ai Administraţiei Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor.
în ziua întîia a A nului nou, la orele 18, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Justinian, însoţit de PP. SS. Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal
şi Roman Ialomiţeanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, a
venit în sala sinodală <a Palatului patriarhal, unde cei ide faţă l-<au întîmpinat cu Imnul Patriarhal. Pe lîngă Conul preoţilor din Capitală, erau
de faţă : P. C. Pr. Ioan Gagiu, directorul Administraţiei Patriarhale, şi
PP. CC. Preoţi Consilieri ai sectoarelor respective : P. C. Pr. Alexandru
Ionescu, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, cu PP. CC. Părinţi
Consilieri ai|, Arhiepiscopiei Bucureştilor.
La început, P.C. Pr. Teodor Rădulescu a anunţat programul de co
linde în cinstea Naşterii Domnului şi A nului nou, după care, Corul sub
conducerea P.C. Pr. Alexandru Delcea, a executat următorul buchet de
colinde : O ce veste minunată..., La Vitleem..., A lerui Doamne..., Cetiniţă..., Mare minune, Astăzi s-a născut Hristos..., Praznic luminos..., Ziurel de zi... şi Bună dimineaţa la{ Moş Ajun.
Din partea preoţilor din Capitală a luat cuvîntul P.C. Pr. Gh. Dem.
Ciocan de la Parohia «Sfîntul Nicolae Buzeşti...» din Bucureşti care în
cuvinte deosebite a trecut în revistă realizările Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, sub conducerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, din
cursul anului 1975. S-au subliniat evenimentele importante din «activita
tea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian: vizita la Locurile Sfinte;
vizita la Moscova etc. şi s-a insistat asupra serbărilor prilejuite de cele
două jubilee : 90 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii O rto
doxe Române şi 50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române. La suc
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cesul tuturor acţiunilor au contribuit toţi ierarhii, preoţii şi credincioşii
Bisericii strămoşeşti. De aceea un act de dreptate s-a săvîrşit şi prin
ridicarea la rangul de Arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos, luînd
titlul : Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos cu un Episcop-vicar
la Constanţa, precum şi refacerea Episcopiei Alba Iuliei.
încheind, P.C. Pr. Gh. Dem. Ciocan, în numele preoţilor din Capitaani mulţi cu sănătate şi prosperitate.
S-«a intonat Imnuil patriarhal şi M ulţi ani trăiască !
M ulţumind vorbitorului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
a rostit următoarea cuvîntare :
Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi,
Prea Cuvioşiile Voastre, iubiţi oaspeţi de peste hotare,
Prea Cucernici Părinţi şi dragi colaboratori,
După obiceiul ce s-a îndătinat Ia noi/iată-ne iarăşi împreună, să
întîmpinăm A nul nou care a început astăzi. A m încheiat anul 1975 cu
împliniri demne de prestigiul de care se bucură Biserica Ortodoxă Ro
m ână, ierarhii, clerul şi credincioşii ei, în rîndul Bisericilor Ortodoxe şi
al Bisericilor creştine de pretutindeni, îm pliniri care în scriu 'în istoria
Bisericii noastre anul 1975 ca an jubiliar.
De aceea, păşim acum cu încredinţarea că Bunul Dumnezeu va b inecuvînta crugul anului care începe şi ne va ajuta ca speranţele şi gîndurile noastre de viitor să devină rod al unor noi îm pliniri, pentru Bise
rica şi Ţara noastră.
Biserica Ortodoxă Rom ână, ca mamă iubitoare, cuprinde la sînul
ei nu numai pe credincioşii români din ţară, ci şi pe toţi aceia care,
din felurite împrejurări s-au stabilit în afara hotarelor ei.
Inima Bisericii noastre bate neîncetat pentru toţi fiii ei de pretu
tindeni, iar la Sfîntul altar ne rugăm totdeauna pentru sănătatea şi pros
peritatea lor spirituală şi materială.
Ştim şi ne bucurăm că fiii Bisericii noastre din ţară păstrează co
munitatea frăţească cu toţi cei de o credinţă şi de un neam, oricît de
departe s-ar afla de păm întul natal, fiindcă toţi sînt vlăstăriţi de ace
eaşi glie strămoşească şi oblăduiţi de aceeaşi dragoste maternă a Bi
sericii Ortodoxe Române dreptmăritoare.
însufleţiţi de aceste simţăminte ce ne unesc permanent în jurul aceluiaşi altar străbun, la acest început de an, gîndul nostru se îndreaptă
către toţi fiii noştri sufleteşti din ţară şi din depărtare, cu rugăciuni fier
binţi către Atotputernicul Dumnezeu, ca să reverse asupra lor harul
Său cel ceresc şi să le binecuvînteze cu belşug strădaniile.
Iubiţii mei fii duhovniceşti.
Ne găsim în pragul unui nou an. Se obişnuieşte într-o zi ca aceasta
să se facă bilanţul celor înfăptuite în anul ce s-a scurs şi proiecte pen
tru cel în care intrăm. Pentru a vă bucura împreună cu noi, vă vestim
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că şi în anul trecut Biserica noastră a trăit clipe de mari satisfacţii, În
deosebi prin serbările ce au avut loc în luna noiembrie, cînd s-au îm 
plinit 50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române şi 90 de ani de la
declararea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.
Cu acest prilej, au venit în ţară, ca oaspeţi ai Bisericii noastre re
prezentanţi ai tuturor Bisericilor Ortodoxe, ai Bisericii romano-catolice,
ai altor Biserici creştine şi organizaţii religioase internaţionale, care
au avut posibilitatea să cunoască la faţa locului evlavia credincioşilor
noştri, realizările poporului român şi înfăptuirile din Biserica noastră.
De asemenea dorim să ştiţi că N oi înşine, în luna mai a anului pe
care l-am trecut, în fruntea unei numeroase delegaţii de ierarhi şi preoţi,
împreună şi cu un grup de credincioşi români, am făcut un pelerinaj
la Locurile Sfinte, unde am luat contact cu ierarhii Bisericii Apostolice
a Ierusalimului şi cu reprezentanţii tuturor cultelor din Israel, cu care
prilej am sfinţit biserica şi Aşezămîntul ortodox român din Ierusalim,
spre a fi lăcaş de rugăciune tuturor credincioşilor români care vizitea
ză Ţara Sfîntă.
In anul ce s-a scurs, s-au continuat lucrările de restaurare a mînăstirilor, s-au pictat numeroase biserici parohiale din ţară şi au fost
înzestrate multe din parohiile de peste hotare, cu cele necesare oficierii
slujbelor religioase. Invăţăm întul teologic, prin cele şapte Seminarii teo
logice şi două Institute universitare de teologie, îşi desfăşoară activi
tatea pregătind cadre noi de viitori preoţi.
Tot în anul 1975, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărît în şedinţa sa din 26 august — refacerea istoricii episcopii de Alba
lulia, centru care simbolizează năzuinţele de veacuri ale poporului nos
tru pentru independenţă şi unitate şi s-a ridicat eparhia Dunării de Jos
la rangul de Arhiepiscopie a Tomisului şi Dunării de Jos, cu un episcop
rezident la Constanţa — străvechiul Tomis. Se cunoaşte vechimea creş
tinismului în Dobrogea şi importanţa scaunului episcopal de la Tomis,
al cărui episcop a participat la Sinodul I ecumenic de la Niceea (325).
Sfîntul Sinod şi Adunarea Naţională Bisericească au ales pentru scau
nul episcopal de la Alba lulia pe P.S. Episcop Emilian Birdaş, iar pentru
scaunul de la Constanţa, pe P.S. Episcop-vicar Epifanie Tomitanul.
Constatăm cu deosebită bucurie şi mulţumire sufletească stăruin
ţele românilor ortodocşi aflaţi în alte ţări de a se grupa tot mai stator
nic în jurul unul sfînt altar, cerîndu-ne preoţi pentru nevoile lor spiri
tuale. N oi ne vom strădui să trimitem în continuare, peste tot, unde
va fi trebuinţă, preoţi destoinici, iar prin aşezămintele noastre de la
Patriarhie să confecţionăm obiecte de cult şi odăjdii necesare slujbelor
religioase, după datina strămoşească.
i
Iubiţii mei fii sufleteşti,
Timpul valorează atît cît izbutim să realizăm în fiecare ceas şi
minut care se scurge. Valoarea lucrării noastre sporeşte şi mai mult
(Iacă o închinăm desăvîrşirii noastre spirituale şi slujirii aproapelui.
Din toate idealurile care frămîntă omenirea, cel mai mare şi mai demn
(/c urmat este idealul formării şi creşterii omului moral şi generos, slu-
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jitor al dreptăţii şi păcii. Credinţa noastră creştină ne oferă mijloacele
cu ajutorul cărora putem deveni noi înşine şi putem ajuta şi pe alţii să
devină oameni noi după chipul lui Hristos. Sfîntul Apostol Pavel spune
efesenilor: Să vă lepădaţi de omul cel vechi, stricat de poftele înşelăciunii şi să vă îmbrăcaţi în cel nou după chipul lui Dumnezeu în drep
tate şi sfinţenie (Efes. IV, 24).
în duhul acestei învăţături dumnezeieşti vă sfătuim pe toţi, preoţi
şi credincioşi, să rămîneţi strîns uniţi în jurul altarelor străbune, îm pli
nind îndemnurile ISfintei Scripturi, în care este tălmăcită voia lui Dum
nezeu.
Fie ca harul Domnului Iisus Hristos, care a lucrat cu putere în Bi
serica Lui, să se reverse peste voi şi familiile voastre cu aceeaşi plină
tate de daruri, iar N oul an să vă aducă rod de fapte bune, cu spor în
viaţa duhovnicească, cu sănătate deplină şi bucurii alese pentru toţi.
La anul şi la m ulţi a n i!
Cei de faţă au intonat Imnul patriarhal..., după care Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian s-a /întreţinut cu ei.
Printre oaspeţii străini se găseau şi PP. Cuv. lor Arhim. Daniel
Gelsi de la Mînăstirea Chevetogne (Belgia) şi W ilm a (Austria).
Personalul superior şi preoţimea din Capitală au dat noi asigurări (
sporirii prestigiului Bisericii Ortodoxe Române, printr-o activitate pas
torală mai intensă şi pentru o colaborare oît mai strînsă cu autorităţile
locale de stat în vederea contribuţiei lor sincere l'a ridicarea nivelului
de trai al poporului nostru.
A nul nou a început cu încredere în realizarea celor prevăzute.
P. Diac
\

t

INSTALAREA P. S. EMILI AN BIRDAŞ
CA EPISCOP DE ALBA IULIA
■

'J

■

Prin Decretul nr. 289 din 29 decembrie 1975, Consiliul de Stat 'al Republicii So
cialiste România a recunoscut alegerea P.S. Emilian Birdaş în funcţia de Episcop al
Episcopiei de Alba lulia.
In ziua de 20 ianuarie 1976 a avut loc la Departamentul Cultelor din Bucureşti
înmînarea Decretului de recunoaştere a noului ales.
La festivitate au luat parte pe lîngă Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departa
mentului Cultelor, directori şi funcţionari superiori ai acestei instituţii.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au fost prezenţi: Prea Fericitul Patriarh
Justinian, I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei; I. P. S. Mitropolit Nicolae
al A rdealului; I. P. S. Mitropolit Teoctist al O lteniei; I. P. S. Mitropolit Nicolae
al Banatului; I. P. S. Arhiepiscop Teofil al Vadului, Feleacului şi Clujului, P. S. Epis
cop Vasile al Oradei, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, Secretarul
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vica
rul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, P. S. Episcop Justinian Maramureşanul, Vica
rul Sfintei Arhiepiscopii a yadului, Feleacului şi Clujului, P. C. Pr. Traian Belaşcu,
vicar administrativ al Sfintei Arhiepiscopii a Sibiului, P. Cuv. Arhim. Timotei Seviciu, Vicarul administrativ al Sfintei Arhiepiscopii a Timişoarei şi Caransebeşului —
care a primit, în aceeaşi zi, Decretul de recunoaştere ca Episcop-vicar al Arhiepisco
piei Timişoarei şi Caransebeşului cu titulatura de «Lugojanul», P. C. Pr. Isidor Todoran, rectorul Institutului teologic de grad universitar din Sibiu şi alţii.
Au fost de faţă reprezentanţi ai celorlalte Biserici şi culte religioase din României.
Dl. Director Ioan Lungeanu a dat citire Decretului de recunoaştere. Decretul
n fost înmînat noului ales de către Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departa
mentului Cultelor.
P. S. Episcop Emilian de Alba lulia a rostit următoarea cuvîntare :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
înalt Prea Sfinţiţi Arhiepiscopi şi Mitropoliţi,
Prea Sfinţiile Voastre,
Excelenţele Voastre,
Onoraţi reprezentanţi ai Cultelor,
Distinsă asistenţă,
în aceste clipe solemne m care mi-aţi adus la cunoştinţă confirmarea alegerii
nnwritei mele persoane în funcţia de chiriarh al Episcopiei de Alba lulia, mă simt
t'nplcşit de emoţie şi totodată inima mea este plină de adîncă recunoştinţă faţă de
(U'Umuirea noastră de Stat, în frunte cu Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescu, care
)/i vremurile noi pe care le trăim a reuşit să realizeze înfăptuiri fără precedent în
iHtoria Patriei noastre.
s
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înfăptuirile multilaterale din Patria noastră le întîlnim la fiecare pas, ele con
stituind o dovadă dintre cele mai grăitoare despre puterea creatoare şi voinţa de ne
clintit a întregului nostru popor în munca de propăşire a vieţii celei noi din Patria
noastră. Acelaşi progres material şi spiritual îl întîlnim şi în cele trei judeţe : Alba,
Mureş, şi Harghita, peste care se întinde Eparhia de Alba Iulia.
Pe lîngă multiplele înfăptuiri, ziua de astăzi marchează pe răbojul istoriei noas
tre bisericeşti un nou eveniment deosebit pentru cetatea Alba Iulia, loc în care s-a
refăcut după 275 ani Episcopia de Alba Iulia, loc care ne aminteşte de trecutul is
toric al acestor meleaguri, de frămîntările de veacuri şi mai ales de marile împliniri
ale poporului nostru înfăptuite prin unirea politică a ţărilor Române realizată pentru
scurtă vreme de marele Voievod Mihai Viteazul, apoi de unirea din 1918 şi cea spiri
tuală din 1948, iar în prezent prin refacerea Episcopiei ortodoxe de Alba Iulia.
Refacerea Aşezămîntului sufletesc al Ortodoxiei din Alba Iulia completează în
mod fericit tabloul plin de semnificaţie al acestei vetre bimilenare, de care paşii fie
căruia se apropie cu sfială ca de un altar sfînt.
în contextul de viaţă nouă, toţi fiii Patriei, fără deosebire de naţionalitate sau
confesiunet se bucură de aceeaşi preţuire şi libertate, fiecare avînd posibilitatea să-şi
trăiască credinţa în care s-a născut şi tradiţiile primite de la înaintaşi. Festivitatea
la care participăm constituie o dovadă grăitoare despre libertatea de care se bucură
Cultele religioase din Patria noastră.
Mult stimate Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
îngăduiţi-mi să-mi exprim recunoştinţa faţă de Domnia Voastră, care, de cînd
lucraţi în Departamentul Cultelor, aţi avut prilejul să cunoaşteţi căldura convingeri
lor şi strădaniilor mele atît pe linie bisericească cît şi pe linie patriotică, strădanii
depuse în interesul obştesc şi al binelui ţării.
în cel peste 40 de ani de ascultare în Biserică am căutat, ca mulţi alţi copii de
la ţară, spre slova şi tinda bisericească, începînd cu anii de ucenicie, la Mînăstirea
Rohia, locul natal, apoi la Topliţa, pe Valea Mureşului, ale cărui ape străbat ca o binecuvîntare frumoasele locuri ale judeţelor Harghita, Mure? şi Alba.
De mult folos mi-a fost slujirea la Catedrala patriarhală din Bucureşti, aproape
de inima caldă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian şi mai ales în Ţara de
Jos a lui Ştefan cel Mare, la Episcopia Romanului şi Huşilor, sub îndrumarea părin
tească şi înţeleaptă a I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei. în
anii din
urmă m-am oprit hotărît, ca la o chemare sfîntă spre împliniri, la Catedrala Reîntre
girii din Alba Iulia, sub bolţile ei impunătoare, cu ecouri pururea vii în toate cunoş
tinţele, şi ultimii doi ani ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe române din Alba
Iulia şi Sibiu, de unde, împreună cu I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului şi cu
ceilalţi colaboratori, am continuat fără preget să slujim cu rîvnă interesele obştii
ortodoxe româneşti, strădanii pe care Sf. Sinod al Bisericii noastre şi Domnia Voastră
le-aţi apreciat prin promovarea mea în scaunul
vlădicesc de la Alba Iulia.
în funcţia la care am fost chemat şi întărit prin înaltul Decret de Stat voi fi
conştient de marea răspundere pe care aţi aşezat-o pe umerii mei, aceea de a înnoda
firul istoric cu cei peste 20 de vlădici care au păstorit la Bălgrad, începînd poate
cu Ierotei din secolul X, cu Ioan de Hunedoara cu ierarhii de la Feleac şi Geoagiu
şi continuînd cu evlaviosul şi mult rîvnitorul Eftimie de la Neamţ, pe care îl întîlnim
în scaunul mitropolitan de la Bălgrad începînd cu anul 1591, şir de ierarhi care s-a
întrerupt la sfîrşitul secolului X V II.
*
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Numele, chipurile şi faptele de dăruire în slujirea obştii, ale vlădicilor amintiţi,
îmi vor fi şi mie pildă de urmat în lucrarea bisericească şi patriotică care îmi stă
în faţă, pe care mă voi strădui să o armonizez şi s-o ancorez permanent în măre
ţele idealuri ale zilelor noastre noi pe care le trăim.
Voi avea mereu în faţa ochilor mei sufleteşti pilda de dăruire a Mitropolitu
lui Ioan de la Prislop, care a slujit cu credincioşie pe Mihai Viteazul, precum şi nu
mele de Dumnezeu luminatului Mitropolit Simion Ştefan, care a dăruit poporului ro
mân cu cel dinţii Nou Testament «pe limbă românească», conştient fiind de faptul
că «...cuvintele sînt ca banii şi banii aceia sînt buni care umblă în toate ţările...».
Noul Testament a ieşit de sub teascurile Tipografiei vechii Mitropolii de Alba lulia,
in limba «dulce ca un fagure de miere», după cum au glăsuit poeţii noştri: «Limba
noastră-i limbă sfîntă ; Limba vechilor C azanii; Care-o plîng şi care-o cîntă ; Pe la
vatra lor ţăranii».
Este îndeobşte cunoscut că ideea de unitate a limbii române din Prefaţa Noului
Testament a ajutat la întărirea ideii de unitate naţională a poporului nostru din toate
provinciile româneşti, unitate care a devenit realitate deplină la 1 decembrie 1918.
Alături de numele celor pomeniţi, Cetatea Alba Iuliei ne aduce aminte şi de
numele lui Gheorghe Doja, din al cărui trup o parte a fost ţintuită pe una din por
ţile cetăţii pentru că a apărat pe cei nedreptăţiţi; ne aminteşte apoi de tragicul sfîr
şit al lui Mihai Viteazul, apărătorul creştinătăţii, de neînfricata luptă şi, mai mult
decît atît, de martiriul lui Horia, Cloşca şi Crişan, care şi-au dat viaţa pentru apăra
rea celor asupriţi, pentru dobîndirea drepturilor celor mulţi, în care scop cei năpă
stuiţi s-au unit în luptă cu obştea celorlalte naţionalităţi din Transilvania. Meleagu
rile Alba Iuliei ne aduc aminte de Blajul istoric, unde a păstorit episcopul cărturar
şi patriot Ioan Inochentie Micu, de Cîmpia Libertăţii, unde a răsunat glasul poporului,
al tribunilor lui Avram Iancu şi al marelui Mitropolit Andrei Şaguna, care au cerut
drepturi şi libertăţi pentru toţi fiii Transilvaniei.
între aceşti eroi şi martiri apar aureolate numele şi chipurile Sfinţilor Ierarhi
Ilie Iorest şi Sava Brancovici, care au păstorit Ia Alba lulia în secolul XVII, pe care
îi voi implora mereu în rugăciunile mele ca să mijlocească către Cel Atotputernic,
pentru ocrotirea acestei noi Eparhii, în cadrul căreia să fie promovate relaţiile irăţeşti cu celelalte culte pe linia ecumenismului local iniţiat şi susţinut de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian, pentru prosperarea vieţii noi din Patria noastră, pentru
lericirea şi pacea lumii întregi.
Sînt încredinţat că acelaşi sprijin şi ajutor ca şi în decursul vremurilor de altă
dată, ajutor de care ne-am bucurat permanent îl vom primi cu aceeaşi dragoste şi în
viitor, de la toţi chirîarhii Bisericii noastre în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian, care ca un bun părinte a purtat grijă deosebită oraşului Alba lulia şi Aşev.ămîntului ortodox de aici, devenit simbol al unităţii noastre naţionale şi spirituale.
i
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Mult stimate Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
în aceste momente solemne, cînd se aşează pe umerii mei îndatoririle pline de
lăspundere pentru retemeluirea organizatorică şi pentru păstorirea preoţilor şi cre
dincioşilor din Eparhia de Alba lulia, sînt conştient de cerinţele deosebite, inerente
mlcărui început de lucrare nouă, dar în acelaşi timp nădăjduiesc în ajutorul lui Dumm'/.cu, precum şi în sprijinul şi larga înţelegere pe care Domnia Voastră şi colabouitorii D-voastre, sînt încredinţat că ne-o veţi arăta cu aceeaşi bunăvoinţă şi de acum
Umilite, pentru rectitorirea acestei Eparhii şi înzestrarea ei cu cele de trebuinţă.
i
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In încheiere, socotesc că sînt în asentimentul tuturor celor prezenţi a Vă leiicita pe Domnia Voastră, Domnule Conducător al Departamentului Cultelor, pentru
patriotismul profund dovedit cu ardoare prin slujirea acestei idei, care încununează
şi strădaniile Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, pentru binele Bisericii in
vremurile noi pe care le trăim, cu dorinţa de slujire a poporului nostru.
Vă rog să-mi îngăduiţi ca în acest moment sărbătoresc, prilejuit de înmînarea
înaltului Decret de stat, să Vă încredinţez încă o dată de cea mai aleasă preţuire şi
în acelaşi timp, prin Domnia Voastră să-mi reînnoiesc întreaga gratitudine şi loiali
tate faţă de Conducerea Patriei noastre în frunte cu Domnul Nicolae Ceauşescu, Pre
şedintele Republicii Socialiste România, care călăuzeşte cu înţelepciune şi dăruire
deplină poporul şi Patria noastră scumpă spre noi culmi de înflorire, de fericire a po
porului nostru şi de colaborare cu toate popoarele lumii.
*

Să trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani».
Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, a făcut noilor
aleşi urări de bune realizări în viitoarea lor activitate, rostind următorul cuvînt :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
II. PP. SS. Mitropoliţi şi Arhiepiscopi,
PP. SS. Episcopi, Eminenţele Voastre,
Domnilor reprezentanţi ai Cultelor,
Doresc să felicit din toată inima pe P. S. Episcop Emilian Birdaş şi pe P. Cuv.
Arhim. vicar Timotei Seviciu, ales Episcop, pentru funcţiile de înaltă răspundere în
care păşesc de-acum în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
îngăduiţi-mi, totodată, să-mi exprim deosebita satisfacţie pentru căldura cuvintelor Dvs., pentru căldura evocărilor pe care le-aţi făcut cu acest prilej şi, în acelaşi
timp, pentru angajamentele patriotice pe care le-aţi luat în faţa noastră a tuturor•
Referindu-mă la aspectele istorice pe care aţi ţinut să le evocaţi în cuvîntările
Dvs. fără îndoială că pe toţi ne emoţionează semnificaţia acestor evocări.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să văd cum P. S. Episcop Emilian s-a integrat în
această atmosferă şi cum vrea să transpună în faţa noastră, în sufletele noastre ale
tuturor, ceea ce înseamnă Alba Iulia pentru poporul român. M-a bucurat foarte mult,
Prea Sfinţite, să constat cum Dvs. aţi subliniat adunării noastre importanţa acestui
centru al românilor — de la vechiul Apullum şi pînă astăzi şi corespondenţa lui cu
locurile unde păstoriţi.
Fără îndoială că pentru fiecare din noi numele Alba Iuliei înseamnă o întreagă
istorie, începînd de la vechiul Apullum; înseamnă o istorie dramatică, uneori tristă —•
şi mai totdeauna tristă — dar în care s-a afirmat permanent dorinţa de viaţă, de
independenţă şi de libertate a poporului român. înseamnă în acelaşi timp un simbol
al continuităţii poporului nostru.
Şi Dvs. ştiţi cîtă importanţă a acordat Conducerea noastră de stat sublinierii
acestor semnificaţii ale istoriei Alba Iuliei.
îmi face plăcere să-l văd prezent în mijlocul nostru pe tov. Director V. Dră
guţ, fiindcă, văzîndu-1, mi-a sugerat — în legătură cu această semnificaţie a AlbaIuliei — ceea ce dînsul scria zilele trecute, într-unul din ziarele noastre, referindu-se
la semnificaţia patriotică pe care o au monumentele istorice şi de artă pentru gene
raţia noastră. Adică, D-sa scotea în evidenţă că fiecare fapt istoric, fiecare monument
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care constituie o mărturie pentru trecutul nostru reprezintă o posibilitate să ne îm 
bogăţim viziunea proprie asupra acestui trecut şi în acelaşi timp constituie un factor
educativ pentru fiecare din noi, care vrem să înţelegem semnificaţia acestui trecut.
Este foarte important să ne gîndim că acest lucru l-a avut în vedere Condu
cerea noastră de stat atunci cînd a aprobat înfiinţarea Episcopiei de Alba lulia, ca
pe lîngă anumite mărturii ale trecutului — anumite momente care vorbesc despre
trecut şi prin refacerea anumitor instituţii să sublinieze valoarea acestui trecut. Această valorificare a trecutului nostru, care stă în grija Conducerii noastre de stat,
o vedem concretizată în aceste zile prin refacerea Episcopiei de la Alba lulia.
Evident, că toate aceste fapte au o anumită încărcătură emoţională, care este
firească pentru fiecare dintre noi. Gîndindu-mă, aseară, la acest moment al înmînării
decretului semnat de către Preşedintele Consiliului de Stat, m-am dus în bibliotecă şi
am luat Istoria Românilor sub Mihai Viteazul a lui N. Bălcescu, care este cunoscut că
începe cu cuvintele : «Deschid sfînta carte unde se află înscrisă gloria neamului».
Iar capitolul final se încheie cu aceste cuvinte : «Eroul va cădea sub o povară grea.
Va adăuga doar numele său slăvit la şirul martirilor onoarei poporului, dar străduin
ţele şi sîngele vărsat şi chiar greşelile sale vor lumina drumul generaţiilor viitoare
şi va veni cîndva ziua în care se va împlini destinul strălucit pe care l-a visat pen
tru poporul său».
Dacă pornim de aci, de la aceste cuvinte şi — cu un arc peste istorie — ne-am
gîndi la acea zi din mai 1975, cînd Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la Alba lulia, a s u 
bliniat ceea ce înseamnă Alba lulia pentru noi, dar î n 1acelaşi timp ce îndatoriri tre
buie să trezească această istorie a ei în noi, am avea imaginea emoţiei şi angaja
mentelor pe care fiecare dintre noi trebuie să le ia.
Fără îndoială că, atunci cînd este vorba de istorie, se pune problema unui anumit simţămînt al responsabilităţii noastre faţă de această istorie şi m-a bucurat
toarte mult să văd că fiecare dintre Dvs. — şi P. S. Episcop Emilian Birdaş şi P. Cuv.
Arhimandrit — vicar Timotei Seviciu — a căutat să valorifice elementele istorice care
vorbesc despre antecesorii Domniilor lor, despre locurile unde vor munci — cu acest
sentiment al responsabilităţii pentru ceea ce urmează să facă. Cu alte cuvinte, este
vorba de o ancorare dublă în realităţile prezente şi idealurile de astăzi ale poporu
lui român.
Fără îndoială, că atunci cînd este vorba să evocăm istoria poporului nostru —
cu frămîntările ei, cu dramatismul ei şi deseori, cu tristeţile ei, — nu trebuie să ducă
la sentimentul că avem de plătit cuiva anumite poliţe. Sentimentul care trebuie să
stea la baza atitudinii noastre este acela că trebuie să ne considerăm înfrăţiţi cu toţi
(treia care se găsesc pe pămîntul României, indiferent de naţionalitate şi indiferent de
tvligie, pentru că împreună să luptăm şi să ne aducem contribuţia la o Românie so<Uilistă înfloritoare. Nu este vorba de a jigni pe vreunul dintre noi, ci este vorba
<lc a înţelege spiritualitatea fiecăruia, specificul fiecăruia şi în climatul de respect
( are există între oamenii muncii — indiferent de naţionalitate sau religie — din ţara
noastră, să ne aducem contribuţia fiecare.
Aş vrea să subliniez ca un factor pozitiv al acestui climat, relaţiile existente
nutâzi între cultele din ţara noastră. Este, fără îndoială, că acest climat e şi rezultaIul contribuţiei fiecăruia dintre Dvs.
Consider o datorie să aducem şi aici întreaga preţuire a Conducerii noastre de
• HaI pentru înţelepciunea conducătorilor de culte, pentru patriotismul, Domniilor lor,
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pentru înţelepciunea Domniilor lor, şi pentru faptul că au înţeles acest climat de a
sluji unitatea poporului român.
îngăduiţi-mi, P. S. Episcop Emilian să vă amintesc aici întreaga răspundere care
vă stă în faţă. Sînt sigur că Dvs. sînteţi cu totul conştient de această răspundere.
Este vorba de'a reînnoda un f ir ; dar, acest fir trebuie înnodat în condiţiile societăţii
noastre de astăzi. Vă cunoaştem bine vrednicia, spiritul organizatoric, patriotismul
Dvs. Dar este necesar, în cadrul acestei episcopii, să puneţi în valoare toată căldura,
toată grija Dvs. de a trăi în bună înţelegere şi respect cu reprezentanţii tuturor culte
lor, care sînt fraţi ai Dvs. din punct de vedere ecumenic şi sînt fraţi ai Dvs. ca oa
meni şi cetăţeni care, împreună cu noi toţi, îşi aduc contribuţia la zidirea patriei noas
tre. Sînt sigur, Prea Sfinţite Episcop, că veţi folosi exemplele luminoase pe care le-aţi
invocat aici, în activitatea pe care o veţi desfăşura la Alba lulia.
De asemenea, sînt convins P. Cuv. Arhim. vicar Timotei că şi Dvs. veţi folosi
toate exemplele luminoase pe care le-aţi evocat în legătură cu trecutul Bisericii or
todoxe din acea parte de ţară. Sînt sigur că veţi folosi aceleaşi cuvinte calde, aceeaşi
apropiere de oameni şi aceeaşi înţelepciune care a caracterizat munca I. P. S. Nicolae
Corneanu la Mitropolia Banatului.
Am certitudinea că fiecare din Dvs. pe linia angajamentelor rostite de slujire
concretă a vremurilor pe care le trăim, că veţi acorda o mare atenţie bunelor rela
ţii, lucrării împreună cu organele locale.
Ţin să mulţumesc în mod deosebit cdnducerii judeţelor şi Dvs. personal — re
prezentant'/ judeţelor — care aţi luat parte la această festivitate. Aceasta este o imagine a bunelor relaţii care există în ţara noastră între-stat şi culte, respect reciproc
care face ca relaţiile noastre să fie atît de apropiate.
Sînt sigur că şi Dvs. Prea Sfinţite Episcop Emilian şi Dvs. în curînd Prea Sfin
ţite Episcop-vicar Timotei, veţi face totul ca acest bun obicei, care a devenit o tradi
ţie pentru Bisericile din ţara noastră, veţi face — deci — ca acest obicei să trăiască
în judeţele din Eparhia de Alba lulia şi în judeţele pe care se află Mitropolia Bana
tului.
Sînt de asemenea sigur, că Dvs. aveţi în atenţie deosebită valoroasa contribu
ţie patriotică pe care o aduce la binele poporului român, prin bunele lui îndrumări,
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Justinian Marina
şi că veţi pune în acţiune însuşirile Dvs. ca întreaga înţelepciune a Sinodului Bise
ricii Ortodoxe Române să trăiască în munca Dvs. concretă din parohii.
îm i exprim deosebita bucurie pentru faptul că la această festivitate se află pre
zenţi şefii majorităţii cultelor din ţara noastră (în orice caz sînt prezenţi toţi şefii de
culte din Transilvania şi Banat). Acesta este un simbol al relaţiilor existente între
Dvs. şi, în acelaşi timp, o promisiune a îmbunătăţirii acestor relaţii.
»Adresez Prea Sfinţitului Episcop Emilian Birdaş, şi viitorului episcop Vicar Ti
motei Seviciu cele mai bune urări de sănătate, de multă putere de muncă şi dorinţa
ca prin munca Dvs. să vă integraţi în tradiţia patriotică a Bisericii Ortodoxe Române
şi să aduceţi o contribuţie patriotică însemnată la îndrumarea preoţilor şi credincio
şilor unde veţi lucra.
Să trăiţi!
♦

»

In aceeaşi zi, la orele 14, a avut loc o masă oficială în cinstea noului episcop
de Alba lulia în saloanele hotelului «Athenee Palace» din Bucureşti. Au participat toţi
cei prezenţi la festivitatea înmînării Decretului prezidenţial de recunoaştere la Depar
tamentul Cultelor.
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Cu acest prilej au rostit toasturi: Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, I. P. S.
Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului; Mgr. Iacob Antal, Episcop auxiliar romano-catolic din Alba Iulia, Episcopul Laszlo Papp al Bisericii Reformate din Oradea,
Rabinul Şef Dr. Moses Rosen al Cultului mozaic. Au răspuns P. S. Episcop Emilian de
Alba Iulia şi P. Cuv. Arhim. Dr. Timotel Traian Seviciu.
*

Solemnitatea instalării P. S. Episcop Emilian Birdaş, ca Episcop de Alba Iulia
a avut loc în frumoasa Catedrală ortodoxă «Reîntregirea» din oraşul Alba Iulia, dumi
nică, 25 ianuarie 1976.
Sîmbătă 24 ianuarie, P. S. Episcop-vicar Justinian Maramureşanul împreună cu
un sobor au săvîrşit slujba vecerniei în catedrala «Reîntregirea» din Alba Iulia.
Au luat cuvîntul P. S. Episcop-vicar Justinian Maramureşanul şi P. Cuv. Arhim.
Varahiil Jitaru din. Ocna Mureş.
Duminică, 25 ianuarie 1976, a avut loc în impunătoarea catedrală ortodoxă Re
întregirea din Alba Iulia festivitatea instalării P. S. Emilian Birdaş ca episcop de Alba
Iulia.
Sfînta Liturghie a fost săvîrşită de un sobor alcătuit din I. P. S. Mitropolit Iustin
al Moldovei şi Sucevei; I. P. S. Mitropolit Nicolae al A rdealului; I. P. S. Arhiepiscop
Teofil al Vadului, Feleacului şi C lu ju lu i; P. S. Episcop Emilian de Alba Iulia ; P. S.
Episcop Vasile al O radei; P. S. Episcop-vicar Justinian Maramureşanul; P. S. Arhiereu
vicar Veniamin Rîmniceanul al Episcopiei B uzăului; P. Cuv. Arhim. Timotei Seviciu,
vicarul Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului ; P. C. Pr. Prof. Isidor Todoran,
rectorul Institutului teologic de grad universitar din Sibiu ; P. C. Pr. Traian Belaşcu,
vicar administrativ al Sfintei Arhiepiscopii a S ib iu lu i; P. C. Pr. Onisie Moraru, vicar
administrativ a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi C lu ju lu i; P. Cuv. Arhim. Ve
niamin Tohăneanu, stareţul Mînăstirii Brîncoveanu-Sîmbăta de Sus; P. Cuv. Protos.
Serafim Nan, stareţul Mînăstirii Rohia din Maramureş ; P. C. Arhidiacon Iosif Bolog
(Sibiu); P. C. Protodiacon Gheorghe Papuc, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiu
lui ; P. C. Arhidiacon Simion Felecan (Cluj-Napoca); P. C. Diac. Mihai Sămărghiţan
(Sibiu); P. C. Diac. Iustin Tira (Cluj-Napoca) şi P. C. Diac. Teodor Beldean (Alba Iulia).
Au fost de faţă din partea Bisericii Ortodoxe Române I. P. S. Mitropolit Teoctist
al O lteniei; I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului; P. S. Episcop Visarion al Aradului ;
P.C. Consilieri de la Arhiepiscopia Sibiului şi ai Episcopiei de Alba Iu lia ; reprezen
tanţii Institutului teologic din Sibiu şi ai Seminariilor teologice din Cluj-Napoca şi
Curtea de Argeş, membrii adunării eparhiale şi ai Consistoriului eparhial; reprezen
tanţi ai Revistelor centrale bisericeşti şi ai revistei «Mitropolia Ardealului» reprezen
tanţi ai cultelor din ţara noastră.
Au participat: Dl. Gh. Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, şi Dl. Iulian
Sorin, director adjunct.
»

Din partea Autorităţilor locale de stat, au fost de faţă : Dl. Cornel Stanciu, se( rotarul Consiliului popular judeţean A lb a ; Dl. Ioan Benţea, director adjunct, deleHntul Consiliului popular judeţean Mureş şi Dl. Aurel Vasilescu, secretarul Consiliu
lui popular judeţean Cluj-Napoca.
Răspunsurile la Sfînta Liturghie au fost date de corul Catedralei din Alba Iulia,
dirijat de Dl. Valerian Roşu.
•
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După terminarea Sfintei Liturghii, I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului a rostit
următoarea cuvîntare :
«Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Onoraţi reprezentanţi ai Organelor locale de stat,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Anul 1975 a fost anul aniversării a 90 de ani de la declararea autocefaliei Bi
sericii Ortodoxe Române şi a 50 ani de la proclamarea Patriarhiei noastre. Aceste
două mari fapte au deschis calea unei mai bune organizări, necesare bunei desfăşu
rări a vieţii bisericeşti, în conformitate cu cerinţele fiilor acestei Biserici în epoca
măreaţă de înălţare accelerată a Patriei noastre pe noi trepte de cultură şi progres.
Astfel, în Mitropolia Ardealului s-a reorganizat Episcopia Ortodoxă Română a Alba
Iuliei.
Aceasta ne aduce aminte de rolul însemnat al Alba Iuliei în făurirea unităţii
poporului român de pe aceste plaiuri. Poporul român şi-a afirmat conştiinţa unităţii
şi a continuităţii lui neîntrerupte, căci Carpaţii n-au fost despărţitori de ţară, ci au
fost, sînt şi vor fi coloana vertebrală a României. Această unitate şi-a găsit întrupa
rea în biruinţa lui Mihai Viteazul, care s-a încoronat la Alba lulia «Domn al Ţării
Româneşti, al Transilvaniei şi a toată Ţara Moldovei». De atunci înainte, unitatea
realizată de marele voievod a devenit steaua călăuzitoare peste veacuri' pentru întreg
poporul român.
La 1 decembrie 1918, la Alba lulia «Mărita Adunare Naţională» a decretat, în
entuziasmul celor 100.000 participanţi, unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Ma
ramureşului cu România.
în catedrala din Alba lulia au fost canonizaţi sfinţii mitropoliţi Ilie Iorest, Sava
Brancovici şi cuvioşii mărturisitori Visarion Sarai şi Sofronie de la Cioara, ca şi
mucenicul Oprea, ţăran din Săliştea Sibiului.
Iată momente din viaţa zbuciumată dar şi glorioasă a Alba Iuliei pe plan naţio
nal şi bisericesc.
\

Astăzi se săvîrşeşte în măreaţa Catedrală de la Alba lulia instalarea P. S. Epis
cop Emilian Birdaş. Este ziua cea mare în care Biserica lui Hristos îşi primeşte ierar
hul dorit.
P. S. Emilian Birdaş păşeşte în scaunul vlădicesc al Episcopiei ortodoxe române
de Alba lulia cu un frumos mănunchi de realizări, precum şi cu o bogată experienţă
în activitatea bisericească, dobîndită mai întîi sub oblăduirea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian, în Arhiepiscopia Bucureştilor, apoi la Roman,
sub
înţeleapta
în\
drumare a I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei. După aceea, din 1963, timp
de 10 ani a lucrat împreună cu noi, la Catedrala «Reîntregirii» din Alba lulia, care
îl primeşte astăzi cu dragoste de mamă, ca în 1973 să fie chemat de către Si. Sinod
al Bisericii noastre la înalta şi plina de răspundere treaptă de arhiereu ca EpiscopVicar al Arhiepiscopiei de Alba lulia şi Sibiu.
Ca ierarh la Sibiu, P. S. Emilian s-a străduit să ne fie în ajutor, încît ne este
greu să facem acum, cînd ne despărţim, un bilanţ al activităţii P. S. Sale. Activitatea
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Cuvîntul P. S. Episcop Emilian cu prilejul instalării în noul
scaun

Cuvîntul Domnului Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departa
mentului Cultelor, cu prilejul instalării P. S. Episcop Emilian

57

VIAŢA BISERICEASCĂ

desfăşurată de către P. S. Emilian în cei peste doi ani şi jumătate petrecuţi Ia Sibiu,
pe diferite tărîmuri ale vieţii bisericeşti este concretizată în apariţia numeroaselor
publicaţii şi tipărituri, în rezolvarea multor probleme cu caracter economico-gospodăresc ş/j în rezultatele bogate ale misiunii ce i-am încredinţat.
Prea Sfinţite Episcop Emilian,
După ce s-au îndeplinit toate cele de trebuinţă, astăzi, prin înmînarea Cîrjei epis
copale, eşti instalat în scaunul vlădicesc al Eiscopiei ortodoxe române a Alba Iuliei,
refăcută după 275 ani, ca să păstoreşti această de Dumnezeu-păzită Eparhie. După
cum ştim, puterea de a păstori turma dreptcredinciosă vine de la Mîntuitorul, fiind
chemat să slujeşti lui Iisus Hristos, Domnul nostru, Bisericii Sale sfinte şi Patriei
noastre scumpe.
De aceea, în lucrarea Prea Sfinţiei Tale să împleteşti mereu puterea Ierarhului cu
dragostea, legea cu bunătatea, prin apropierea părintească, pentru ca cei buni să
fie şi mai buni iar cei ce1greşesc să se îndrepte.
Se cuvine, de asemenea, a pune întotdeauna mai presus de interesele personale,
interesele obşteşti, interesele Eparhiei, ale Mitropoliei, ale Bisericii, ale Patriei noastre
dragi. Căci, după porunca Mîntuitorului, că n-a venit să I se slujească ci ca să slu
jească, sîntem chemaţi a ne pune toate energiile noastre în slujba zidirii sufleteşti şi
trupeşti a credincioşilor noştri, a înfloririi Patriei noastre, a zidirii unei vieţi mai
bune şi mai drepte în lumea întreagă.
t

Aducîndu-ţi aminte de toate acestea, gîndul nostru se îndreaptă în aceste clipe
solemne către Conducerea Patriei noastre, în frunte cu Dl. Nicolae Ceauşescu, Pre
şedintele R. S. România, căruia îi mulţumim cu toată dragostea şi recunoştinţa pentru
sprijinul acordat. îl încredinţăm totodată de profundul nostru devotament şi dăruire
deplină în sprijinirea vieţii celei noi din Patria noastră.
Mulţumim Departamentului Cultelor, îndeosebi Domnului Conducător al acestuia,
Gheorghe Nenciu, pentru tot ajutorul şi toate îndrumările ce ni le-a dat cu ocazia
refacerii Episcopiei ortodoxe române a Alba Iuliei. îl asigurăm că ne vom îndeplini
întotdeauna datoria sfîntă faţă de Patria noastră scumpă, România Socialistă.
Mulţumim Sfîntului Sinod şi cu deosebire Prea Fericitului Părinte Patriarh Justi
nian pentru aportul adus la marele eveniment pe care-1 sărbătorim astăzi.
Mulţumim călduros reprezentanţilor celorlalte Culte care ne onorează cu pre
zenţa lor frăţească la praznicul nostru de astăzi.
Cu dragoste frăţească mulţumim şi înalţilor Ierarhi ai Bisericii noastre, care au
cinstit cu prezenţa lor marele eveniment bisericesc de astăzi.
Dumnezeu să binecuvinteze Episcopia ortodoxă română de Alba Iulia, lucrarea
P. S. Episcop Emilian, a preoţilor şi credincioşilor ei, pentru binele Bisericii străbune,
pentru propăşirea Patriei noastre dragi, România Socialistă, pentru ca numele lui
Dumnezeu-Tatăl, Fiul şi Duhul Sfint — să se preamărească în vecii vecilor. Amin.
P. C. Pr. Traian Belaşcu, vicar administrativ al Sfintei Arhiepiscopii a Sibiului,
a dat apoi citirej(Gramatei mitropolitane de înscăunare.
%

I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, în calitate det Mitropolit al locului, a
înmînat noului ales, P. S. Episcop Emilian, cîrja de păstor al Episcopiei de Alba Iulia,
rostind întreitul «Vrednic este».
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I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, ca delegat al Prea Fericitului
Părinte Patriarh Juntinian, a rostit următoarea cuvîntare :
Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
înalt Prea Sfinţiile'}Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Onoraţi reprezentanţi ai Organelor locale de Stat,
Onoraţi reprezentanţi ai Departamentului Cultelor,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
%

în istoria sa de două ori milenară, Alba lulia trăieşte astăzi, pe tărîm bisericesc,
una din cele mal frumoase zile din viaţa ei. înveşmîntată în haină de sărbătoare, ea
primeşte în chip solemn pe noul ei vlădică de care fusese văduvită de mult amar .
de ani.
4

f

Dorinţa fierbinte a clerului şi credincioşilor bălgrădeni de a avea propriul lor
cîrmuitor bisericesc s-a păstrat din generaţie în generaţie crescînd neîncetat în intensitate pînă în zilele noastre, cînd s-a schimbat în faptă. înnoirea vechii Mitropolii a
Bălgradului sub forma de Episcopia de Alba lulia în cadrul Mitropoliei Ardealului, se
înscrie acum printre marile îniăptuiri bisericeşti din zilele noastre.
Participarea membrilor Sinodului permanent şi a tuturor Ierarhilor din Ardeal
la sărbătoarea reînfiinţării vechiului centru eparhial la Alba lulia, constituie cea mai
vădită dovadă de importanţa pe care întreaga Patriarhie Română o acordă acestui
eveniment bisericesc istoric. Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian însuşi ţinea mult
să fie astăzi de faţă în mijlocul nostru. Din motive binecuvîntate a fost silit însă
să-şi înfrîngă această dorinţă. Dar, mi-a încredinţat mie sarcina de a-1 reprezenta
şi de a transmite, odată cu patriarhiceştile sale binecuvîntări, asigurarea că, în acest
moment, unindu-şi cugetul său cu ale noastre cugete, înalţă împreună cu noi rugă
ciunea de mulţumire către Dumnezeu pentru darul cel mare pe care El l-a făcut Bise
ricii noastre prin refacerea Episcopiei de Alba lulia. Totodată îşi uneşte gîndul său
cu gîndurile noastre în exprimarea sentimentelor noastre de adîncă recunoştinţă faţă
de Dl. Nicolae Ceauşescu — Preşedintele Republicii noastre socialiste, care, la reco
mandarea binevoitoare a D-lui Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cuitelor a întărit prin decret prezidenţial hotărîrea Sfîntului Sinod de refacere a Epis
copiei Alba lulia, odată cu reactivarea, sub altă formă, a celei mai vechi episcopii
din ţară la Tomisul de odinioară, Constanţa actuală, pe malurile Mării Negre.
%

t

4

Prea Sfinţite Emilian,
%

Aţi făcut astăzi pasul dintîi în lucrarea de episcop de Alba Julia. Purtînd în
cuget pe slujitorii bisericeşti şi dreptmăritorii creştini încredinţaţi Prea Sfinţiei Voastre spre păstorire, aţi îndreptat ochii spre Dumnezeu, aducîndu-I smerită rugăciune
de închinare şi preamărire. Apoi, purtînd pe Dumnezeu în duhul Prea Sfinţiei Voastre,
v-aţi întors privirile către obştea dreptcredincioasă, pe care aţi binecuvîntat-o în
numele Domnului nostru Iisus Hristos — Marele Arhiereu — făcînd-o părtaşe la
darurile Sfîntului Duh. Pe o asemenea comuniune spirituală se întemeiază evlavia
noastră creştină care este «folositoare spre toate, avînd făgăduinţa vieţii de acum şi
celei viitoare» zice Sfîntul Apostol Pavel (I Tim. IV, 8).
t

Săvîrşind acestea, odată cu făgăduinţa Prea Sfinţiei Voastre de a închina Bise
ricii şi poporului nostru întreaga viaţă, v-aţi plasat dintr-odată şi în chip deplin în
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centrul lucrării divino-omeneşti de slujitor al Iui Dumnezeu şi al oamenilor. Fără
îndoială, slujirea aceasta depăşeşte puterile oricărui om. Dar, nu sînteţi singur.
Priviţi în jurul Prea Slinţiei Voastre, Autorităţile centrale de stat, în frunte cu
Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, împreună cu autorită
ţile locale, sînt aici de faţă, asigurîndu-vă de sprijinul cuvenit în lucrarea Prea Sfin
ţiei Voastre de a vă aduce contribuţia deplină la înfăptuirea idealurilor poporului
nostru de a-şi făuri viaţa sa propie, fericită, în ţara noastră liberă, independentă şi
stăpînă pe destinele sale. Apoi, la Prea Fericitul Patriarh Justinian şi la membrii Sfîn
tului Sinod veţi găsi oricînd răspuns bun la cererile de îndrumare, povăţuire, şi în 
tărire. Cu toţi vă ţinem la sînul nostru cald, făcîndu-vă părtaş dragostei noastre fră
ţeşti. Iar prin colaborarea cu celelalte culte veţi face experienţe noi de pastoraţie
şi veţi putea aduce o contribuţie rodnică nu numai la întărirea spiritului ecumenic,
care domină viaţa noastră religioasă dar şi la cimentarea legăturilor frăţeşti dintre
toţi locuitorii ţării. Negreşit, veţi avea apoi sprijinul deplin al clerului şi credincioşilor,
care vă primesc astăzi în fruntea lor, făgăduind să vă asculte, să vă iubească şi să
vă urmeze pe caleaj cea bună.
Simţiţi, desigur, Prea Sfinţia Voastră, că în acest moment solemn vieţuim cu
toţii în comuniune duhovnicească nu numai cu cei care învederat sînt aici, dar şi
cu toţi cei care şi-au aflat odihna în Domnul Dumnezeu, după pregătirea lor cu trupul
pe acest pămînt. în sufletele noastre sălăşluiesc acum toţi cei care întru sfinţenie
şi-au petrecut viaţa lor pe meleagurile acestea. De jertfele pentru credinţă şi dreptate
ne facem părtaşi prin retrăirea, în suferinţele noastre, a vieţii mucenicilor Bisericii
şi eroilor neamului românesc. Apoi, gustînd din rîvna celor care s-au osîndit pentru
luminarea poporului, prin alcătuirea şi tipărirea de cărţi folositoare pentru viaţă,
dobîndim noi puteri sporite pentru a le cinsti osteneala şi a le urma pilda. Pe
scurt, vieţuind în comuniune duhovnicească cu înaintaşii noştri, dobîndiţi îndemn,
rîvnă şi tărie pentru împlinirea lucrării Prea Sfinţiei Voastre în zilele noastre.
Chip desăvîrşit de ierarh din trecut căruia să-i urmaţi întru totul pilda să nu
căutaţi. întreaga strădanie a Prea Sfinţiei Voastre să fie îndreptată spre deplina
slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor, în zilele noastre şi aici, în ţara noastră, în
spiritul curai al Evangheliei.
Mergînd pe calea aceasta, de izbîndă să nu vă îndoiţi. în întîmpinarea vredni
ciei Prea Sfinţiei Voastre şi a sprijinului larg de care vă bucuraţi din toate .părţile
vine ajutorul lui Dumnezeu. Pe cele ce lipsesc El le împlineşte, iar pe cele ce sînt
slabe El le întăreşte. Pe toate cu puterea Sa le desăvîrşeşte.
Prea cinstiţi fraţi şi iubiţi credincioşi,
învăţătura ortodoxă tradiţională de integrare a Bisericii în viaţa poporului a
<lăsit la noi o aplicare mai profundă şi mai cuprinzătoare decît în oricare altă ţară
cu credincioşi ortodocşi. încreştinarea treptată a strămoşilor noştri, odată cu zămis
li roa şi formarea neamului românesc, în vremuri de asuprire a poporului nostru de
tiltre alte popoare şi a Bisericii noastre de către necreştini sau de neortodocşi, stă
la temelia simbiozei etnico-ortodoxe pe pămîntul românesc, de-a lungul veacurilor.
Inrfoosebi suferinţele comune au determinat strîngerea tot mai tare a legăturilor dintre
lutporul nostru şi Biserică.
*

Datorită integrării ei în viaţa poporului nostru, Biserica a făcut din năzuinţele
cuviincioşilor ei propriile sale năzuinţe în toate domeniile. Ea nu s-a limitat la simple
m Ir de caritate sau de apărare a drepturilor unor fii ai ei, ci a îmbrăţişat cu toată
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căldura marile idealuri ale poporului întreg. Biserica a păstrat vie prezenţa continuă
a neamului nostru pe pămîntul românesc. Recentele descoperiri de urme ale biseri
cilor care au fost zidite din vreme în vreme, fără întrerupere, în satele sau oraşele
noastre atestă deplin continuitatea românească pe toată întinderea locuită de stră
moşii noştri. Apoi, în manifestarea conştiinţei de unitate naţională Biserica noastră
şi-aj adus fără încetare contribuţia ei preţioasă.
Este adevărat că, în vremea de vieţuire a românilor în state separate, Biserica
era şi ea împărţită. Dar graniţele statale sau bisericeşti n-au fărîmiţat sau alterat
conştiinţa unităţii neamului sau a Bisericii. Fiecare din ţinuturile româneşti se simţea
angajat în lucrarea de slujire a întregului neam, după cum fiecare formaţie adminis
trativă bisericească îşi desfăşura activitatea ei pe plan mare în slujba întregii Bise
rici. După nevoi, ajutoare materiale se trimiteau dintr-o provincie sau mitropolie în
alta ; ierarhi dintr-un ţinut păstoreau în alt ţinut ; la Alba lulia, Iaşi sau Tîrgovişte,
pretutindeni în tiparniţele vechi se imprimau cărţi pentru toată seminţia românească.
în sfîrşit, la loc de mare cinste trebuie pusă contribuţia pe care a adus-o Bise
rica la lupta poporului român pentru libertate, independenţă şi suveranitate. Această
contribuţie nu a încetat însă odată cu scutararea unui jug sau altul. Libertatea, inde
pendenţa şi suveranitatea sînt părţi componente ale vieţii unui popor. Ele se cer
trăite din plin, constituind cununa demnităţii naţionale sau umane.
Acest adevăr pluteşte în văzduhul întregii noastre ţări. îl trăiesc toţi locuitorii
patriei în tot ceea ce gîndesc, în tot ceea ce înfăptuiesc şi în tot ceea ce năzuiesc.
La Alba lulia însă demnitatea naţională îşi împleteşte firile cu demnitatea biseri
cească, nu numai în cuvînt ci şi în faptă reală. Aici se simt paşii lui Mihai Viteazul
şi ai lui Avram Iancu, ai lui Sofronie de la Cioara şi ai lui Horia.
După ce am sărbătorit ieri ziua de 24 ianuarie, Unirea Principatelor, trăim
acum aici din plin ziua de 1 decembrie 1918. Aşa cum au trăit-o locuitorii acestei
localităţi. Ne închinăm în catedrala Reîntregirii bisericeşti. Pe scurt, venind la Alba
lulia nu sîntem simpli călători; sîntem pelerini aici.
9

Prea Sfinţite Părinte Episcop Emilian,
Pentru a păstori în ţinutul în a cărui capitală este slăvită cetate a Alba Iuliei,
aţi fost aşezat astăzi în jeţul episcopal. Însoţindu-Vă în truda Prea Sfinţiei Voastre,
Prea Fericitul Patriarh Justinian şi membrii Sfîntului Sinod, prin glasul meu, Vă fac
urări calde de păstorire binecuvîntată de Dumnezeu cu realizări frumoase pentru
continua afirmare a Ortodoxiei străbune şi pentru părtăşia noastră rîvnitoare la dez
voltarea multilaterală a societăţii româneşti de astăzi, a naţiunii române, a Republicii
Socialiste România.
Fie-vă păstorirea vlădicească largă, senină şi bogată în roade. Bisericii să-i d ă 
ruiţi tot ceea ce are mai bun fiinţa Prea Sfinţiei Voastre ; cu credinţă şi jertfelnicie
să slujiţi Patria ; vestitor şi făcător de pace să vă dovediţi în toate zilele vieţii Prea
Sfinţiei Voastre.
Au urmat cuvîntările M gr Marton Aron, episcop romano-catolic de Alba lulia ;
Eminenţa Sa Dr. Episcop Albert Klein, al Bisericii Evanghelice—Luterane C .A .; Emi
nenţa Sa Episcopul Gyula Nagy, din Cluj-Napoca al Bisericii Reformate. In numele
protoiereilor şi preoţilor eparhiei a luat cuvîntul P. C. Pr. Nicolae Cantor, protoiereu
de Alba lulia.

#
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Tuturor a răspuns P. S. Episcop Emiliart, de Alba lulia :
4

I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, delegat al Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Justinian :
D-le Conducător al Departamentului Cultelor,
Jj P. S. Părinte Mitropolit Nicolae al Ardealului,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Onoraţi reprezentanţi ai Puterii şi Administraţiei de Stat,
•

*

1

Eminenţele Voastre, Distinţi reprezentanţi ai Cultelor,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Clipele acestea măreţe pe care le trăiesc astăzi îmi adînccsc şi mai mult con
ştiinţa despre Alba lulia, cetate aşezată pe pămîntul Transilvaniei în care aţi bine
voit a poposi astăzi, pentru a cinsti cu prezenţa D-lor Voastre refacerea noii Eparhii
de Alba lulia şi instalarea mea ca episcop, că este unul dintre oraşele din ţară cu
un trecut din cele mai însemnate, datorită evenimentelor istorice naţionale şi bise
riceşti petrecute aici.
Poporul nostru evocă cu sfinţenie amintirea acestui trecut pentru că aici, la
Alba lulia, s-au împlinit strădaniile de veacuri şi nădejdile de mai bine ale româ
nilor din Transilvania prin unirea lor cu iraţii lor de dincolo de munţi, azi într-o
ţară liberă şi independentă.
Aici ls-a săvîrşit şi unitatea spirituală a neamului nostru, încununată prin canonizarea sfinţilor ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, care au păstorit cu vrednicie pe
dreptcredincioşii creştini din Transilvania în secolul al XVII-lea.
Aniversarea a 2000 de ani de atestare documentară a municipiului Alba lulia
şi sărbătorirea a 375 de ani de la intrarea triumfală a marelui voievod Mihai Viteazul
în Alba lulia, comemorate în cursul anului trecut, au prilejuit Siîntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române săia hotărîrea refacerii Episcopiei ortodoxe române de
Alba lulia, vechi centru bisericesc cu rol însemnat în istoria vieţii poporului nostru.
în aceste momente solemne tresaltă de bucurie inimile noastre pentru această
istorică înfăptuire, care încopciază trecutul de pătimire şi de nădejdi, cu prezentul
nostru de libertate, independenţă şi înfăptuiri epocale. Tresaltă de bucurie duhurile
vrednicilor noştri strămoşi care au luptat pentru dreptate, apărînd glia scumpă primită
din strămoşi. Tresaltă de bucurie sufletele voievozilor noştri care s-’au frămîntat în
delung pentru soarta fraţilor lor de aici. Tresaltă de bucurie sufletele eroilor şi sfin
ţilor noştri, care nu şi-au precupeţit viaţa, ci şi-au dăruit-o marilor idealuri ale nea
mului, în nădejdea unor zile mai bune pentru toţi fiii Transilvaniei.
#

Pe linia împlinirilor din ultima vreme, ridicarea Episcopiilor Clujului şi Dunării
(tc Jos la rangul de Arhiepiscopii, ca şi refacerea după 275 de ani a Episcopiei de
Alba lulia sînt dovezi grăitoare pentru libertate pe care statul nostru o acordă per
manent cultelor religioase din Patria noastră. Se cuvine cinste şi recunoştinţă celor
rr au înlesnit Sfintei noastre Biserici o astfel de creştere în prestigiu!
Aceste înfăptuiri, pe linia bisericească, din timpul din urmă, îndatorează pro
fund pe slujitorii Bisericii noastre Ortodoxe la un spor de strădanie în ceea ce privvştc mai binele tuturor celor ce se ostenesc pentru înflorirea Patriei noastre scumpe.
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Ne aflăm aici, în această măreaţă Catedrală, continuatoare a tradiţiilor vechiului
centru mitropolitan de la Alba lulia, mărturie scumpă a împlinii visului de veacuri
al tuturor românilor şi altar sfînt unde s-a pecetluit pentru totdeauna unitatea spiri
tuală a poporului nostru.
Venirea Domniilor Voastre aici, la Alba lulia, se înscrie pe răbojul istoriei cu
aceeaşi înseninătate, cu care s-au înscris atîtea alte momente de seamă, în care con
ducători ai poporului nostru, ierarhi, preoţi, credincioşi şi fii buni ai Patriei noastre
s-au adunat în această cetate, ca să cinstească amintirea unor evenimente deosebite
din trecutul nostru mai îndepărtat sau mai apropiat, legate de viaţa şi de strădaniile
românilor din Transilvania. Cinstirea pe care o faceţi astăzi Alba Iuliei, participînd
la acest însemnat eveniment din viaţa acestui oraş — şi îngăduiţi-mi să spun, şi din
viaţa mea proprie — nu o voi uita niciodată. Ea va rămîne pentru mine, pururea o
zi de neuitat, în activitatea mea de ierarh şi în rugăciunile mele către Dumnezeu
cel Atotputernic.
Sînt conştient că pentru îndeplinirea acestei chemări şi încrederi cu care am fost
cinstit, pentru conducerea acestei Eparhii, la început de lucrare nou, trebuie depuse
eforturi susţinute. Dar în acelaşi timp, aşa cum aţi mărturisit Dvs. cei ce ne-aţi
cinstit cu îndrumare, ştiu că adevăratul şi cel dintîi sprijin şi ajutor îl pot aştepta
în primul rînd de la Dumnezeu, care orînduieşte toate spre bine.
înţeleg, aşadar, de la început, că sarcina mea la conducerea acestei Eparhii nu
va fi cîtuşi de puţin uşoară. Dar am înaintea mea şi voi avea întotdeauna, pildele
celor ce s-au străduit, pilde pe care le voi ancora, le voi armoniza cu pilda contem
poranilor noştri. Astfel, scaunul vlădicesc de la Alba lulia, care s-a refăcut, va da
dovadă de lucrare duhovnicească, de lucrare patriotică, de lucrare de a trăi în pace
cu toţi fraţii noştri.

*

Ca unul care m-am născut pe meleagurile transilvănene qle Maramureşului, port
în inimă, ca o zestre scumpă, toate doririle de mai bine ale moşilor şi strămoşilor
noştri, oameni simpli, dar virtuoşi în păstrarea credinţei străbune.
Ca Episcop de Alba lulia, după pilda grăitoare a celor ce au consfinţit cu viaţa
şi cu faptele lor scaunul acesta mă voi strădui cu ajutorul înalt Prea Sfinţiilor
Voastre, a Eminenţelor Voastre şi ale tuturor celor din prezent, să slujesc cu toată
fiinţa şi cu toată rîvna interesele obşteşti.
Iubirea faţă de Biserica strămoşească în care să fie promovat spiritul de evlavie,
de dăruire şi de întrajutorare reciprocă între credincioşi, precum şi iubirea de Patrie
şi dorinţa ca să devină cît 'mai înfloritoare, prin munca noastră a tuturor fiilor ei,
vor fi pentru mine principii călăuzitoare, în activitatea mea de viitor. Cu acest prilej,
cînd ne-am întîlnit aici toţi reprezentanţii cultelor, îngăduiţi-mi să vă încredinţez
că în raporturile mele cu slujitorii şi credincioşii celorlalte culte, de orice naţionalitate
ar fi, voi urma, întru totul, porunca Sfintei noastre Biserici, de a ne iubi unii pe
alţii, cum de altfel am procedat şi pînă acum, cu toţi cei cu care am avut prilejul
să fiu în relaţii, între care pot aminti convorbirea frăţească cu Biserica soră din
vecinătate. în acelaşi timp mă voi face împlinitor al tuturor poruncilor şi voi merge
pe calea bunei înţelegeri şi colaborări, inaugurată de P. F. Părinte Patriarh Justinian
şi de întreg Sfîntul Sinod, pe calea care corespunde dorinţei comune de apropiere şi
de adîncire a legăturilor cu celelalte culte, în mersul ascendent spre unitatea creştină,
spre pace şi bunăînţelegere cu toate popoarele. Din acest punct de vedere, ne vom
găsi şi mai departe, pe linia trăită de înaintaşii noştri, care au luptat împreună cu
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cei de alte confesiuni şi naţionalităţi pentru dreptate socială, respectîndu-şi reciproc
credinţele religioase, primite din străbuni, trăind in pace şi armonie, pe pămîntul
acesta scump al Transilvaniei.
Ca părinte sufletesc, voi arăta întotdeauna purtare de grijă păstoriţilor mei
— clerici şi credincioşi — stîndu-le la îndemînă în toate împrejurările, bucurîndu-ne
de toate succesele lor şi întărindu-i în cele de lipsă. în acest scop vom urmări îndea
proape ca viaţa preoţilor din Eparhia nostră să fie întotdeauna în deplină armonie
cu învăţătura Mîntuitorului nostru, precum şi cu cerinţele vremurilor pe care le trăim,
şi care ne îndeamnă, la fiecare pas, să trăim în unitate, în înţelegere unindu-ne
împreună eforturile, pentru promovarea păcii şi înţelegerii între popoare. Pentru înde
plinirea acestui scop, cu smerenie, ne rugăm Bunului Dumnezeu, Cel în treime lăudat
şi prea mărit să reverse peste noi toţi daturile Sale bogate, să ne lumineze mintea
şi să ne îndrumeze paşii, pentru ca întotdeauna să împlinim voia lui cea sfîntă, întărindu-ne puterile prin înţelepciunea Prea Sfîntului Său Duh.
Mă simt plăcut îndatorat, cu acest prilej, să aduc cele mai respectuoase mulţumiri şi
să mărturisesc toată ascultarea mea faţă de Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
în frunte cu P. F. Patriarh Justinian şi exprim omagiile mele cele mai alese Adunării
Naţionale Bisericeşti care au găsit de cuviinţă să aprecieze ostenelile mele de pînă acum.
Socotesc o datorie sfîntă să-mi reînnoiesc profunda şi respectuoasa mea gratitudine
faţă de Conducerea Statului nostru, în frunte cu Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescu,
care a binevoit să mă întărească cu înalta răspundere de conducător al acestei Eparhii,
dîndu-mi astiel posibilitatea să lucrez cu aceeaşi rîvnă pentru slujirea Bisericii şi Patriei.
Vă încredinţez, totodată Domnule Conducător al Departamentului Cultelor, de
toată recunoştinţa şi devotamentul meu şi Vă asigur că nu voi precupeţi nici un efort,
în ducerea la îndeplinire a îndatoririlor mele faţă de Biserică şi faţă de Patrie.
în acelaşi timp, mă simt plăcut îndatorat să asigur conducerea judeţelor Alba,
Mureş şi Harghita, de cea mai sinceră colaborare în susţinerea intereselor majore
pentru înfăptuirea bunului obştesc şi pentru înflorirea permanentă a Patriei noastre.
Gîndul meu din aceste clipe zboară la toţi acei din Cetatea Sibiului, a culturii
româneşti, cu care am lucrat în înţelegere, în colaborare deplină mai bine de doi
ani şi le mulţumesc din tot sufletul pentru aprecierea, pentru cinstirea pe care mi-au
arătat-o întotdeauna. Cu aceste gînduri pornesc astăzi la lucru, cu nădejdea că voi
răspunde prin fapte misiunii mele de ierarh al Bisericii şi fiu al Patriei.
Totodată în aceste clipe de răscruce din viaţa mea, gîndul şi inima mea se
pleacă cu smerenie şi cucernicie faţă de Atotputernicul Dumnezeu, care prin părinţii
mei trupeşti m-a adus la viaţă şi prin îndrumarea şi sprijinul părinţilor mei sufle
teşti, între care mulţi se află de faţă cu L P. S. Mitropoliţi Iustin şi Nicolae, mi-au
călăuzit paşii învrednicindu-mă să ajung la acest moment însemnat din viaţa mea.
Reînnoiesc recunoştinţa mea faţă de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iustin, faţă
di* înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae, faţă de înalt Prea Sfinţiile Voastre şi Prea
Sfinţiile Voastre, faţă de Eminenţele Voastre şi faţă de toţi preoţii şi credincioşii
<(trc în cei 12 ani de cînd ostenesc pe aceste meleaguri mi-au fost într-ajutor.
Vă mulţumesc de asemenea credincioşilor mei de astăzi înainte păstoriţi din
hparhie şi vă asigur de dragostea mea părintească, împărtăşindu-vă tuturor dorinţele
tlt' bine, de propăşire, de fericire, dimpreună cu arhiereştile noastre binecuvîntări.
Ilarul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărhlylrea Sfîntului Duh să fie cu noi cu toţi, acum şi pururea şi în vecii vecilor. A m in !
La orele 14, I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului a oferit o masă oficială.
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In timpul mesei oficiale au rostit toasturi: I. P. S. Arhiepiscop Teoîil de ClujNapoca ; Eminenţa Sa Episcopul La jos Kovacs al Bisericii Unitariene ; P. S. Episcop
Vasile al Oradiei; Dl. Prof. Ioan Berciu, membru îel Adunarea eparhială; Pr. Prof.
Isidor Todoian, rectorul Institutului teologic din Sibiu; P. C. Pr. David Lazăr, protoiereu de Tîrgu-Mureş ; Episcopul Paul Szedressy, superintendentul Bisericii Evanghe
lice—Luterane S.P.; P. S. Episcop-vicar Justinian Maramureşanul; P. C. Pr. Traian
Belaşcu; P. Cuv. Arhim. Varahiil Jitaru, de la Ocna-Mureş; Rev. Prof. Dr. losii
Nemecsek, rectorul Institutului teologic romano-catolic din Alba lulia.
Şirul cuvîntărilor a fost încheiat de către Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul
Departamentului Cultelor, care a spus următoarele :
«

V

înalt Prea Sfinţite Iustin al Moldovei şi Sucevei,
înalt Prea Sfinţiile Voastre, Eminenţele Voastre,

,
Onoraţi comeseni,

în numele Departamentului Cultelor şi al Organelor locale de Stat aduc cele
mai călduroase felicitări Eparhiei ortodoxe de Alba lulia cu ocazia festivităţilor de
astăzi: a instalării Prea Sfinţitului Episcop Emilian Birdaş la conducerea noii episcopii
a Alba Iuliei, veche aşezare bisericească în Transilvania.
Refacerea Episcopiei de Alba lulia constituie o recunoaştere şi o reevaluare fi
rească a măreţelor evenimente istorice legate de această străveche vatră: Apullum;
un prilej de înaltă cinstire a luptelor desfăşurate de-a lungul secolelor de cei mai
buni dintre cei mai buni din rîndnl naţiunii noastre, cum spunea Preşedintele Sta
tului nostru, la 28 mai, la Alba lulia în 1975.
Istoria bogată şi plină de frămîntări dramatice a Alba Iuliei constituie o ima
gine a istoriei naţiunii nost re. Aşa cum spunea foarte cuprinzător P. S. Episcop Vasile
al Oradiei, istoria acestui oraş cuprinde în sine, ca într-un focar, istoria întregului
popor în drumul său spre libertate, spre lumină, spre progres.
Istoria sa se identifică — prin tot ce are mai semnificativ — cu istoria pentru
apărarea fiinţei noastre naţionale, cu lupta pentru libertate, pentru independenţă şi
demnitate naţională. Au fost pomeniţi astăzi, de cei care au luat cuvîntul şi în cate
drală şi aici, şirul martirilor acestei lupte, pildele de patriotism ale înaintaşilor şi am
avut în faţa ochilor coloanele cu care Alba lulia şi-a adus contribuţia la edificiul
istoriei Patriei noastre. Generaţie de generaţie, după cum ştiţi, s-a încălzit aici de
idealul unirii, a unirii ţărilor româneşti, căruia Mihai Viteazul i-a dat fiinţă acum
peste 375 de ani şi tot aici s-a înfăptuit unirea cea mare în 1918, consfinţită de Adu
narea Naţională de la Alba lulia.
Ieri s-au aniversat 117 ani de la Unirea Principatelor, acest act energic al în
tregii naţiuni române — cum spunea Mihail Kogălniceanu. Dar noi am sărbătorit
aceşti 117 ani cu satisfacţia împlinirii şi depăşirii care au însufleţit pe cei de la 1859.
Noi am rememorat, cu acest prilej, întregul lanţ, întreaga succesiune a evenimen
telor care duc la naşterea Statului unitar naţional român.
Este firesc ca într-un asemenea moment să rememorăm şi să medităm, să ne
manifestăm recunoştinţa pentru marii noştri înaintaşi şi este firesc — aşa cum spunea
I. P. S. Mitropolit Iustin în Catedrală — să venim aici ca pelerini şi este firesc să
ne gîndim la propria noastră răspundere, la propriile noastre angajamente în faţa
acestei cerinţe. Va trebui să reţinem că nimic de seamă nu ne-a fost oferit de-a lun
gul întregii noastre istorii de către soartă şi de generozitatea unora sau altora şi că
toate realizările poporului nostru au pretins eforturi şi dăruire, sudoare şi sînge.
Ideea unităţii poporului a trăit permanent în simţirea acestuia şi nici o furtună
n-a putut să stingă flacăra apartenenţei noastre naţionale. Şi cronicarii şi reprezen•»
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tanţii Şcoalei ardelene au afirmat acest adevăr cu privire la obîrşia noastră şi toto
dată cu privire la continuitatea noastră pe aceste plaiuri.
Ideea de unitate a fost trăită de-a lungul întregii noastre existenţe de către
poporul nostru. Dar această idee de unitate îşi găseşte teren de afirmare, climat de
înţelegere a sensului său major, mai ales în condiţiile României de astăzi.
Această idee, care a fost nutrită sub multe asupriri politice şi sociale, îşi capătă
toate valenţele în condiţiile societăţii noastre de astăzi, ale României libere şi inde
pendente, cînd munca noastră constructivă, succesele noastre, întăresc unitatea popo
rului, coeziunea de gînd, şi de faptă a tuturor.
Din istoria veacurilor de asuprire socială noi înţelegem mai mult ce înseamnă
preţul libertăţii, ce înseamnă preţul înfrăţirii noastre a tuturor, indiferent de naţio
nalitate sau religie. Noi am învăţat de la vitregiile istoriei, de la frămintările dra
matice ale. propriei noastre istorii, că trebuie să convertim totul pentru progres, pace
şi înţelegere. Totodată, dorinţa noastră este de a nu jigni sau ameninţa spiritualitatea
şi dreptul altuia, şi altora, de-a trăi, de-a gîndi şi de-a muncii.
In acest sens aş vrea să evidenţiez şi cu acest prilej climatul cultelor din ţara
noastră, climatul de frăţie şi de înţelegere, de respect reciproc, care există între
cultele din ţara noastră, care cultivă ceea ce se numeşte ecumenismul local, dar
care, în acelaşi timp, fac să trăiască această idee de înfrăţire, scumpă Patriei noastre.
Să-mi fie îngăduit să citez aici ceea ce afirma P. S. Episcop Marton Aron, in
biserică, atunci cînd spune că este natural ca între noi să fie relaţii frăţeşti, să fie
relaţii creştine. Aş vrea ca să relev încă un fapt care explică actul de a z i: recu
noaşterea importanţei aşezării religioase de la Alba lulia. Este ceea ce spunea I. P. S.
Mitropolit Iustin în catedrală şi anume este ideea tradiţională de integrare a bise
ricii în viaţa poporului nostru. Este bine ştiut că Biserica Ortodoxă a îmbrăţişat de-a
lungul istoriei, cu toată căldura, idealurile poporului nostru şi şi-au adus contribuţia .
sa la manifestarea conştiinţei de unitate naţională. Astăzi am ajuns să constatăm şi
să preţuim faptul că toate cultele din ţara noastră îşi manifestă patriotismul lor
sprijinind eforturile constructive ale poporului nostru, lupta noastră pentru indepen
denţă şi suveranitate naţională. M-a bucurat să reţin ceea ce spunea Prea Sfinţitul
Marton Aron cînd vorbea despre necesitatea ca Bisericile să se angajeze sincer in
slujirea libertăţii şi adevărului.
Aş vrea să mulţumesc tuturor celor care au luat cuvîntul şi au manifestat ata
şamentul lor şi călduroase sentimente pentru Conducerea noastră de Stat, pentru
Conducătorul iubit al poporului nostru, Preşedintele Nicolae Ceauşescu.
Aş vrea să le mulţumesc pentru modul în care au tălmăcit semnificaţia sărbă
toririi de azi, pentru spiritul constructiv în care au luat parte la această festivitate.
Le mulţumesc pentru cuvintele ce mi-au fost adresate personal şi în mod deosebit
Departamentului Cultelor.
Iată, Prea Sfinţite Episcop Emilian, în ce cadru de căldură sufletească începeţi
munca dvs. la această Episcopie şi în ce context minunat de gînduri şi de sentimente.
Sînt sigur, Prea Sfinţite Episcop, că trăiţi importanţa acestui act în toate di
mensiunile l u i ; că vibraţia istorică a acestui important centru religios Alba lulia vă
va însufleţi întreaga Dvs. activitate.
încrederea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi a statului nostru v-au aşezat
hi conducerea acestei Episcopii, şi unii şi alţii au fost convinşi că prin prezenţa Dvs.
nici veţi cinsti întregul trecut al acestei episcopii. Dar au fost convinşi mai ales că
vrii şti să înţelegeţi măreţele idealuri ale zilelor de astăzi.
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Sînt sigur, Prea Sfinţite că în spirit frăţesc cu celelalte culte veţi face ca orga
nele locale din cele trei judeţe ; Alba, Harghita şi M.ureş, să aibă un sprijin înţelept
din partea Dvs., în sprijinirea acţiunilor sociale.
Vă doresc, Prea Sfinţite, multă sănătate, multă putere de muncă, caldă înţe
legere, spirit de colaborare şi noi satisfacţii.
Să{trăiţi, Prea Sfinţite Părinte /
In încheiere, P. S. Episcop Emilian de Alba lulia a mulţumit tuturor pentru par
ticipare, asigurîndu-i de tot respectul şi angajîndu-se cu trup şi suflet la slujirea
Biserici/ strămoşeşti şi a patriei.
Totodată, P. S. Emilian Episcop de Alba lulia şi-a exprimat mulţumirea faţă de
Domnul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele R. S. România, prin următoarea telegramă:
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România,
Instalarea noastră ca Episcop al recent refăcutei Episcopii Ortodoxe Române de
Alba lulia, săvîrşită astăzi 25 ianuarie 1976, ne oferă alesul prilej de-a exprima înal
tei Conduceri de Stat, Domniei Voastre personal, profunda noastră recunoştinţă pen
tru cinstirea acordată trecutului glorios de luptă pentru înfăptuirea măreţului ideal
al unităţii noastre de Stat, la care şi-au adus contribuţia şi fiii Bisericii Ortodoxe
Române, vechea vatră episcopală românească de la Alba lulia avînd în această pri
vinţă un aport deosebit.
Animaţi de adînci sentimente patriotice, mărturisim totodată deosebita noastră
cinstire, devotamentul şi admiraţia pe care vi le nutrim, mult stimate Domnule Pre
şedinte, întruchiparea minunată a aspiraţiilor şi strădaniilor spre mai bine ale popo
rului român, pentru exemplul de patriotism minunat, ziditor de ţară şi de viaţă nouă,
pe care ni-1 oferiţi cu energie şi însufleţire deosebită. Urmînd această mult grăitoare
pildă, Vă încredinţăm că şi de acum înainte vom sprijini cu toată dăruirea efortu
rile poporului român pentru propăşirea multilaterală a patriei noastre dragi, Republica
Socialistă România, pentru zidirea unei lumi marţ drepte şi mai bune.
In numele clerului şi credincioşilor Episcopiei ortodoxe române a Alba Iuliei
— care trăiesc în frăţietate cu clerul şi credincioşii celorlalte culte din Transilvania.
Vă asigurăm încă odată, mult stimate Domnule Preşedinte, de întregul devota
ment patriotic şi de hotărîrea de a închina deplinătatea forţelor înălţării Patriei
noastre dragi pe noi culmi de civilizaţie şi progres.

f Emilian Birdaş
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române Alba lulia

P. CUV. ARHIM. DR. TIMOTEI SEVICIU
EPISCOP-VICAR AL ARHIEPISCOPIEI TIMIŞOAREI
ŞI CARANSEBEŞULUI
Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 13 decem
brie 1975, urmînd recomandării I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, a propus
Sfîntului Sinod plenar alegerea P. Cuv. Arhim. Dr. Timotei Seviciu, vicar adminis
trativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, ca Episcop-vicar al acestei
Arhiepiscopii.
Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a analizat, în şedinţa de lucru din 15 decembrie 1975 această pro
punere şi, ca urmare, Sfîntul Sinod plenar a aprobat alegerea P. Cuv. Arhim. Dr.
Timotei Seviciu ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului. De
acord cu I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, s-a hotărît ca noul Episcop-vicar
să poarte titulatura dey «Lugojanul».
După această hotărîre, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în calitate de
preşedinte al Sfîntului Sinod, a invitat în sala de şedinţe a Sfîntului Sinod pe P. Cuv.
Arhim. Dr. Timotei Seviciu, căruia i-a adus la cunoştinţă alegerea, prin vot unanim,
ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, invitîndu-1 să ros
tească un cuvînt de mulţumire pentru această alegere.
P. Cuv. Arhim. Dr. Timotei Seviciu, adînc mişcat, a adresat un cuvint de aleasă
mulţumire Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian şi tuturor membrilor Sfîntului
Sinod pentru încrederea de a fi ales Episcop-vicar la Arhiepiscopia Timişoarei şi
Caransebeşului. A prezentat, apoi, cele mai de seamă momente din viaţa sa. De
asemenea, a mulţumit D-lui Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor
pentru sprijinul şi încrederea acordată.
S-a angajat ferm ca în noua activitate pastorală să nu precupeţească nici un
efort pentru ridicarea credincioşilor încredinţaţi spre păstorire la noi culmi de trăire
duhovnicească şi de continuare a îndrumării lor pentru a fi cît mai loiali cetăţeni
ai scumpei noastre Patrii, spunînd printre altele: «înţelepciunea străbună face o
asociaţie semnificativă între glasul şi voinţa lui Dumnezeu şi cea a poporului. Un
bun slujitor al altarului strămoşesc ascultă necontenit şi chemarea pămîntului moş
tenit şi pe care destinele Bisericii s-au împletit în totdeauna cu cele ale tuturor
care l-au muncit şi apărat. în felul acesta imperativul vremii pentru realizarea unei
societăţi prospere şi fericite, la care Biserica Ortodoxă Română poate aduce partea
oi binefăcătoare, are în sine răspunsul prompt legat de activitatea ce se cere înde
plinită...». Mărturia trecutului legat de prezent este pentru fiecare slujitor al alta
rului un îndemn în conştiinţă de a răspunde chemării unităţii neamului, care asi
gură libertatea, neatîrnarea, şi propăşirea ţării. în cîteva rînduri neîncetata che
mare a poporului, într-un singur glas, a fost rostită de înţeleapta Conducere a Sta
lului nostru în frunte cu Domnul preşedinte Nicolae Ceauşescu. Şi împreună ierarhii,
piooţii şi credincioşii, în ataşamentul faţă de ţară au răspuns întotdeauna prin ade-
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ziunea sinceră la toate marile iniţiative privind dezvoltarea multilaterală a ţării şi
fericirea poporului».
Prea Fericitul Patriarh Justinian a felicitat pe noul ales, Episcop-vicar al Arhie
piscopiei Timişoarei şi Caransebeşului pentru demnitatea arhieriei la care a fost che
mat, urîndu-i deplin^, succes în munca pastorală ce urmează s-o înceapă.
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului a mulţumit călduros Prea Fericitului
Patriarh Justinian şi întregului Sfînt Sinod, ca şi D-lui Gheorghe Nenciu, Conducă
torul Departamentului Cultelor pentru aprobarea recomandării făcute de I. P. S. Sa
privind alegerea noului Episcop-vicar.
+

♦

P. Cuv. Arhimandrit Dr. Timotei Seviciu, s-a născut la 4 iunie 1936 la Timişoara
din părinţii Caius — profesor şi Vioara. în acelaşi oraş a făcut şcoala primară,
apoi liceul. între 1953— 1957 a urmat cursurile Institutului teologic universitar din
Bucureşti, luîndu-şi licenţa în teologie, subiectul acesteia fiind : Hristologia şi Soteriologia Sfîntului Atanasie cel Mare. între 1957— 1960 a urmat cursurile de doctorat
la acelaşi Institut, secţia istorică, specialitatea patrologie, în 1962 dînd examenul apro
fundat de admisibilitate, iar în 1973 susţinînd teza de doctorat în teologie cu titlul :
Doctrina hristologică a Sfîntului Chirii al Alexandriei, în lumina tendinţelor actuale
de apropiere între Biserica Ortodoxă şi Vechile Biserici Orientale. între timp a făcut
studii ecumenice în Elveţia la Facultatea de teologie protestantă din Neuchâtel în
1967, la Institutul Ecumenic de la Bossey în 1967— 1968 şi la Facultatea de teologie
din Friebourg în 1971— 1972. în perioadele menţionate a urmat şi cursurile de limbă
' şi literatură franceză ale Universităţii din Neuchâtel. Totodată a participat la întru
niri ecumenice din diferite centre.
A fost numit la 1 februarie 1961 profesor la Seminarul teologic din Caransebeş.
De la 1 octombrie 1962 acelaşi an a funcţionat ca secretar eparhial la Arad, iar de
la 1 iulie 1962 la Timişoara, devenind vicar administrativ al. Arhiepiscopiei Timişoarei
şi Caransebeşului la 1 aprilie 1968. A fost hirotonit diacon celib la 22 octombrie 1961,
iar ca preot la 10 martie 1968, deservind parohiile Arad-Centru şi Timişoara I. La
24 iunie 1969 după împlinirea rînduielilor prescrise, a fost tuns în monahism la Mînăstirea Hodoş—Bodrog iar la 6 decembrie 1970, în urma aprobării Sfîntului Sinod,
a primit hirotesia întru arhimandrit.
A participat din partea Bisericii Ortodoxe Române, ca delegat la primul Con
gres al Frontului Unităţii^ Socialiste.
P. Cuv. Arhim. Dr. Timotei Seviciu a depus o deosebită activitate publicistică,
publicînd studii, articole cu caracter patristic, apoi predici, reportaje şi recenzii în
revistele centrale bisericeşti, şi mai ales în revista «Mitropolia Banatului» — al cărui
redactor responsabil a fost între anii 1968— 1976 — şi în reviste de peste hotare.
în ziua de 20 ianuarie 1976 a avut loc la Departamentul Cultelor ceremonia
înmînării Decretului prezidenţial de recunoaştere în funcţie de Episcop-vicar al Arhie
piscopiei Timişoarei şi Caransebeşului a P. Cuv. Arhim. Dr. Timotei Seviciu *.
P. Cuv. Arhim. Dr. Timotei Seviciu a rostit o cuvîntare în care a mulţumit căiduros Conducerii de Stat a ţării noastre, în frunte cu Dl. Preşedinte Nicolae Ceauşescu
şi conducerii Departamentului Cultelor, în frunte cu Dl. Gheorghe Nenciu, pentru în 
crederea şi sprijinul acordat de Dl. lor în alegerea sa ca Episcop-vicar al Arhiepis*

* A se vedea alegerea P . S. E p isco p E m ilia n B ird aş, p . 49—66.
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copiei Timişoarei şi Caransebeşului. A precizat că înţelege să-şi înceapă activitatea
pastorală avînd în. vedere că slujirea lui Dumnezeu nu se poate face decit împreună
cu slujirea semenilor. A afirmat, între altele că «Banatul, de-a lungul secolelor, a
dovedit prin atestări multiple legătura unităţii bisericeşti şi naţionale a poporului
nostru. -în secolele X V I şi XVII, românii din partea răsăriteană a Banatului se aflau
sub conducerea Mitropoliei Ardealului, aflată atunci la Alba lulia. Ostaşi bănăţeni
au luptat atunci alături de Mihai Viteazul. Martiriul lui Horia, Cloşca şi Crişan a
avut ecouri puternice şi în Banat, iar în 1918, între participanţii la Adunarea Na
ţională de la Alba lulia, au fost şi reprezentanţii poporului din Banat. Toate acestea
au îndreptăţit solemnitatea comună a înmînării Decretelor de recunoaştere atît a
noului Episcop de Alba lulia, cît şi a noului Episcop-vicar de Timişoara.
Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, a făcut urări căl
duroase noului ales, în munca pastorală pe care o începe acum, într-o nouă calitate,
la Timişoara, ca şi pentru activitatea obştească.
în ziua de duminică 8 februarie 1976 a avut loo în frumoasa catedrală din
Timişoara hirotonia întru arhiereu a P. Cuv. Arhim. Dr. Timotei Seviciu şi insta
larea Sa ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.
Sîmbătă, 7 februarie 1976, în cadrul slujbei vecerniei, săvîrşită în această cate
drală de un sobor de preoţi şi diaconi, s-a făcut chemare la arhierie (Ipopsifierea)
a P. Cuv. Arhim. Dr. Timotei Seviciu de către P. S. Episcop Dr. Visarion al Aradului
şi P. S. Episcop Dr. Vasile al Oradiei.
Duminică, 8 februarie 1976, credincioşii ortodocşi din municipiul Timişoara au
trăit clipe de neuitat, amintind evenimentul bisericesc de acum 14 ani, cînd la
8 martie 1962 era. înscăunat I. P. S. Dr. Nicolae Corneanu ca Mitropolit
al Bana
tului şi Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului.
în cea mai frumoasă catedrală a Mitropoliei Banatului s-a săvîrşit Sfînta li
turghie de către un sobor alcătuit d in : I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului; P.S.
lipiscop Visarion al A rad ului; P.S. Episcop Vasile al Oradiei; P. Cuv. Arhim. Ti
motei Eftimie, stareţul Mînăstirii Hodoş-Bodrog; P. Cuv. Arhim. Pimen Zainea, sta
reţul Mînăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava; P.C. Preot Octavian Popescu, con
silier patriarhal; P. C. Preot Profesor Ioan G. Com an; P. C. Pr. Constantin ComVulea, consilier eparhial (Timişoara); P.C. Pr. Toma Bujor, protoiereu de Lugoj ;
P.C. Preot Dimitrie Botău (Timişoaral) ; P.C. Pr. Trăian Coşeriu, preşedintele Consistoriului eparhial; P.C. Preot Lucian Augustin, vicar administrativ al
Episcopiei
Oradei; P. C. Pr. Vasile Petrica protoiereu de Reşiţa; PP. CC. Gruia Ignea şi Pavel
Siinion din Timişoara; P.C. Arhidiac. Nicanor Motorga de la Catedrala patriarhală
din Bucureşti; P.C. Arhidiacon Constantin Dumitrescu de la aceeaşi Catedrală;
P.C*. Protodiacon Profesor Constantin Voicu, P.C. Protodiacon Teodor Băbuţa, P.C.
Diaconi Victor Miţiga şi Constantin Micu din Timişoara. .
Au fost prezenţi în biserică: I.P.S. Mitropolit Nicolae al A rdealului; P.S. Epis
cop Emilian de Alba lulia, P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, P. C. Pr. ConMnntin Pârvu, vicar administrativ patriarhal, P.C. Pr. Ioan Negruţiu, inspector genonil patriarhal, P. C. Pr. Traian Ghica, directorul Casei de Pensii, P. C. Pr. Aurel
Hmş de la Vicariatul ortodox român din Iugoslavia, însoţit de P.C. Pr. Iosif Iorga
«Hn lirica (Iugoslavia), P.C. Diac. Profesor Dorin Jacotă, directorul Seminarului teol»n|lr clin Caransebeş, P.C. Pr. Prof. Nicolae Bordaşiu de la Seminarul teologic din
Muc tir oşti, P. C. Pr. Traian Belaşcu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei S ibiului;
%
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P.C. Pr. Emil Roman, consilier eparhial la A ra d ; P.C. Pr. Ioan Negroiu, consilier
eparhial la O radea; părinţii consilieri ai Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebe
şului, protoierei, membrii Adunării, Consiliului şi Consistoriului eparhial, repre
zentanţi ai mînăstirilor, preoţi din Timişoara şi împrejurimi şi numeroşi credincioşi,
care au umplut pînă la refuz catedrala, între care şi familia P. Cuv. Arhim. Dr.
Traian Seviciu.
Au fost de faţă P.C. Pr. Gheorghe Hranislavlievici, conducătorul Vicariatului
ortodox sîrb din Timişoara, ca şi reprezentanţii cultelor religioase locale.
Din partea celorlalte Biserici şi Culte religioase au fost de fa ţă : Eminenţa
Sa Paul Szedreszy, superintendentul Bisericii Evanghelice-Luterane S.P. din ClujN apoca; Past. Gheorghe Vitids, vicarul Episcopiei Reformate din Oradea etc.
La festivitate au fost prezenţi: Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departa
mentului Cultelor, însoţit de funcţionari superiori din Departament.
Autorităţile locale de Stat au fost reprezentate d e : Dl. Vasile Daju, vice
preşedintele Consiliului popular judeţean Tim iş; Dl. Milorad Blagoev, secretarul
aceluiaşi Consiliu; Dl. Nicolae Buşui, vicepreşedintele Consiliului popular judeţean
Caraş-Severin; D-na Monica Barte, secretara aceluiaşi C onsiliu; Dl. Gheorghe Micota, preşedintele Consiliului popular municipal Timişoara; Dl. Corneliu Roşu, se
cretarul aceluiaşi Consiliu şi Dl. Tiberiu Coracu, preşedintele Comitetului judeţean
pentru Apărarea păcii din Timişoara.
In timpul Sfintei liturghii, înainte de «Sfinte Dumnezeule...» ierarhii liturghisitori — I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, P.S. Episcop Visarion al Aradului şi
P. S. Episcop Vasile al Oradei — au săvîrşit hirotonia întru arhiereu.
în emoţia generală a tuturor celor prezenţi, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ba
natului a înmînat noului Episcop-vicar veşmintele şi insemnele arhiereşti, după
ce P.C. Pr. Constantin Pârvu, vicar-administrativ patriarhal, dăduse citire Decre
tului sinodal de alegere a noului Episcop-vicar, decret semnat de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian.
La sfîrşitul slujbei a avut loc înscăunarea P. S. Episcop-vicar Timotei Lugojanul.
I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a înmînat noului ales tradiţionala cîrjă
de arhipăstorire, rostind cuvintele: «Primeşte toiagul acesta ca să păstoreşti turma
lui Hristos cea încredinţată ţie, şi celor ascultători să le fie prin tine toiag de
reazim şi întărire, iar pentru cei neascultători şi nestatornici să-l întrebuinţezi pe
el ca toiag de trezire, ca toiag de certare». Apoi, I. P. S. Sa rosteşte : «Vrednic este !»>
Episcopul-vicar Timotei Lugojanul dă binecuvîntarea, iar corul catedralei, dirijat
de Dl. Aurel Ciobanu, cîntă tot pentru prima oară pentru P. S. Sa «Pre Stăpînul...».
Din faţa uşilor împărăteşti a urmat seria cuvîntărilor.
»

Mai întîi I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a spus :
Domnule Conducător al Departamentului Cultelor,
D-lor Delegaţi ai Autorităţilor de Stat,
înalt Prea Slinţite Părinte, Prea Sfinţiile şi Eminenţele Voastre,
D-lor reprezentanţi ai Cultelor religioase,
Stimaţi oaspeţi, Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Pentru Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului, ziua de 8 februarie este
nu numai un moment sărbătoresc întîmpinat de toţi preoţii, monahii şi credin
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cioşii cu legitimă bucurie duhovnicească, ci mai ales prilej de reflecţie asupra
semnificaţiei pe care o are pentru sine şi pentru întreaga Biserică. Asemenea eve
nimente ne îndreaptă gîndul spre începuturile eparhiei jşi drumul parcurs de-a
lungul anilor. Nu este vorba de trecutul îndepărtat, cu înaintaşii şi faptele lor în
scrise cu litere de aur în cartea* veşniciei, din care am putea pom eni: întemeierea
la Morissena — Cenadul de astăzi — a uneia din cele mai vechi mînăstiri pe
pămîntul românesc, şirul de străluciţi ierarhi care au păstorit în laturile Bana
tului şi dintre care mitropolitul Iosif, numit «de la Partoş» a dobîndit, încă trăind,
faima sfinţeniei, nenumăraţii preoţi, călugări şi credincioşi care au apărat cu pre
ţul vieţii lor legea şi neamul, strădaniile vestiţilor cărturari care au luptat pentru
luminarea poporului, contribuţia celor care în momente de mare cumpănă au in
fluenţat pozitiv destinul naţiunii române. Toţi şi toate se găsesc la loc de cinste
în conştiinţa noastră.
Acum însă ne apar în minte cu osebire deceniile din urmă cînd, împlinind
repetate cereri ale ortodocşilor români din Banat, Sfîntul Sinod a decis să redea
Timişoarei mult doritul conducător bisericesc pe «obişnuitul mitropolit» — cum
glăsuia una din revendicările revoluţionarilor din 1848 în frunte cu tribunul Eftimie Murgu. Etapele străbătute în toată această vreme şi realizările dobîndite,
oricît de neînsemnate ar părea în perspectiva istoriei, sînt pentru noi capitale : re
activarea eparhiei, tîrnosirea măreţei catedrale în care ne aflăm, ridicarea episco
piei la rang de arhiepiscopie şi reînfiinţarea mitropoliei, refacerea unităţii spiri
tuale deodată cu reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, ctitorirea
de mănăstiri şi biserici, restaurarea tuturor monumentelor istorice şi de artă, edi
ficarea a numeroase case parohiale şi sedii protopopeşti, crearea Seminarului teo
logic, reorganizarea tipografiei, atelierului de luminări şi colecţii muzeale, extin
derea centrului eparhial... şi, mai presus de orice, ridicarea conştiinţei ortodoxe a
fiilor Bisericii la un nivel necunoscut în trecut.
Instituţiile arhiepiscopale şi mitropolitaneau cunoscut îmbunătăţiri, şi
respectîndu-se totodată cele mai autentice rînduieli canonice şi tradiţii ale Ortodo
xiei româneşti şi ecumenice.
îmbunătăţirile la care mă refer nu le vom pune pe seama altcuiva decît în
săşi a Bisericii, care, sub îndrumarea Prea Fericitului Patriarh Justinian şi în con
diţiile de libertate religioasă din Patria noastră, care «a crescut, s-a întărit cu
duhul şi s-a umplut de înţelepciune» cum ar zice Evanghelia (Luca II, 40).
Iată, în ultima vreme, nevoi obiective legate de adîncirea şi diversificarea
nctivităţilor Bisericii Ortodoxe Române, au dus nu numai la reactivarea unor vechi
contre episcopale — am în vedere Alba lulia şi Constanţa — ci şi la crearea în
loute eparhiile, alături de fiecare ierarh titulăr, a funcţiei de episcop vicar la ar
hiepiscopii, de arhiereu vicar la episcopii. Majoritatea eparhiilor din Patriarhia RomAnă şi-au dobîndit deja pe aceşti colaboratori apropiaţi ai ierarhilor. Acum a
venit rîndul arhiepiscopiei noastre.
Dacă s-a ajuns aici e pentru că eparhia a atins gradul
liislilică înmulţirea numărului celor care o slujesc, pentru că
pmt spiritual pînă la a-şi forma singură pe acela care să se
'•"licitarea Prea Fericitului Patriarh Justinian să fie însuşită

de maturizare care
a crescut sub raimpună astfel îneît
de Sf. Sinod şi să
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fie confirmată prin decret prezidenţial de şeful statului. Socotind că prin recoman
darea confratelui Timotei la demnitatea de episcop vicar n-am făcut altceva decît
să exprim voinţa întregului cin preoţesc şi călugăresc, a tuturor credincioşilor din
părţile Banatului, îngăduiţi-mi cinstiţi creştini şi creştini ca în
numele vostru şi
al meu să aduc prinos de recunoştinţă Prea Fericitului Patriarh Justinian, Sf. Sinod,
pentru hotărîrea de a ne dărui un episcop vicar care împreună cu noi să contri
buie pe mai departe la propăşirea eparhiei. Sinceră mulţumire cuvine-se Domnului
Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, care s-a declarat de
acord cu cele hotărîte de Sfîntul Sinod şi a înaintat dosarul cauzei înaltei Ocîrmuiri a ţării. Respectuoasă gratitudine păstrăm mai ales Preşedintelui Republicii,
Domnul Nicolae Ceauşescu, care a binevoit să semneze decretul de recunoaştere
a noului nostru episcop vicar.
Astfel, Prea Sfinţitul Timotei, căruia, — potrivit rînduielii — i s-a atribuit
şi un titlu, acela de «Lugojanul», ţinînd seama de ceea ce acest oraş însemnează
în viaţa bisericească, administrativ-politică, culturală şi economică, dobîndeşte toate
împuternicirile spre a-şi începe misiunea. Nu mă îndoiesc o clipă că nădejdea ce
personal mi-am pus în Prea Sfinţia Sa, că încrederea ce i-a împărtăşit Sfîntul
Sinod, că — alături de aceasta — confirmarea ce i-a acordat înalta Conducere a
Statului, înseşi calităţile şi vredniciile dovedite pe parcursul activităţii sale de
pînă acum, vor fi pentru clerul de mir şi monahal, pentru marea obşte a credincioşilor, suficiente garanţii spre a-1 întîmpina cu dragostea, cu respectul şi cu
ascultarea cuvenite.
i

Prea Sfinţite Episcop-vicar Timotei,

f

Sîntem aici adunaţi în jurul Prea Sfinţiei Tale, pentru a marca importanţa
ce se dă momentului hirotonirii ca arhiereu şi instalării ca episcop-vicar al Ar
hiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului: delegaţi ai autorităţilor centrale şi lo
cale a statului, membri ai Sfîntului Sinod, trimişi ai Patriarhiei, conducători şi re
prezentanţi ai cultelor religioase, oaspeţi veniţi
din eparhiile învecinate şi din
multe părţi ale ţării, cler şi credincioşi ortodocşi români din Banat. După cum
uşor poţi constata, toţi te înconjurăm cu afectuoasă preţuire şi nu-ţi va fi greu
să ghiceşti cîte speranţe legăm de înţelepciunea şi vigoarea cu care vei stărui
întru îndeplinirea misiunii ce ţi s-a încredinţat. Să fii slujitorul devotat al Bise
ricii şi Patriei, să promovezi cauza progresului şi păcii, să nu-ţi îngădui odihnă
şi tihnă cînd e în joc fericirea poporului, demnitatea şi drepturile sale la viaţă
liberă şi independentă, să nu tolerezi încălcarea principiilor eticii şi echităţii, să
propovăduieşti bunaînţelegere între culte şi naţionalităţile conlocuitoare, să fii mereu,
făclie pusă în sfeşnic (Marcu IV, 21), cum citim în Sfînta Scriptură.
%

împrumutînd zicerea aceleaşi venerabile Cărţi voi mai adăuga că «peste multe
ai fost pus, peste încă mai multe eşti pus», acum, aşa încît, adunîndu-ţi forţele
şi cerînd permanent sprijinul bunului Dumnezeu, să porneşti la drum hotărît ca
«datoria să ţi-o faci deplin». Privind mereu înainte şi tinzînd spre cele înalte să
ai parte de succes deplin în tot ceea ce întreprinzi, spre folosul obştii şi spre
mărirea Aceluia Căruia se cuvine cinste şi închinăciune în veci de veci. Amin.
A luat apoi cuvîntul: P.C. consilier Constantin Comşulea în numele Centru
lui Eparhial şi al preoţilor din Arhiepiscopie; Dl. Dr. Georghe Oprea, în numele
Adunării şi Consiliului Eparhial şi al credincioşilor din Arhiepiscopie.
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Luînd cuvîntul P.S. Timotei Lugojanul a spus:
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit,
Mult stimate d-le Conducător al Departamentului Cultelor,
Stimaţi reprezentanţi ai autorităţii looale de stat,
Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi, Eminenţele Voastre,
Onoraţi reprezentanţi ai cultelor religioase,
Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi credincioşi şi credincioase,
t

Cu adîncă smerenie şi cutremurare sufletească trăiesc acum cele mai sfinte
clipe ale vieţii mele, cind venind întru întîmpinarea voii divine prin dorinţa Ierar
hului, preoţilor şi credincioşilor de Dumnezeu-păzitei Arhiepiscopii a Timişoarei şi
Caransebeşului, chezăşuită de hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne întărită de înalta ocîrmuire a Republicii Socialiste România, m-am împărtăşit
de darul de mare preţ al arhieriei.
Este cu totul firesc acest simţămînt care în faţa unei răspunderi copleşitoare
îi făcea pe marii Părinţi ai Bisericii, oa şi pe atîţia dintre slujitorii celor dumne
zeieşti, să se apropie numai cu mare greutate şi temere de Sfînta Taină a punerii
mîinilor preoţiei. De pildă, Sfîntul Ioan Gură de Aur, a cărui Liturghie am săvîrşit, unul dintre ierarhii model al tuturor veacurilor, în cartea sa Despre preoţie
spune între altele : «...pentru mine cea mai mare decît toate pedepsele este aceea
ca în ochii Celui ce mi-a încredinţat lucruri atît de mari să par atît de nevrednic
de cele încredinţate» (Cartea LV, cap. I, vers. 345). Totuşi am îndrăznit, ca trecînd peste slăbiciunile omeneşti să mă apropii de dumnezeiscul har al Preasfîntului şi de viaţă făcătorului Duh, care, aşa cum glăsuieşte rugăciunea «pe cele ne
putincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte». Şi am avut încurajare
spre acest pas chiar în cuvintele Mîntuitorului rostite oarecînd către ucenicii
S ă i: «Nu voi m-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am pus, ca să mer
geţi şi să aduceţi roadă, ca roada voastră să rămînă...» (Ioan XV, 16).
Continuarea lucrării Mîntuitorului în Biserică prin ucenicii Săi iubiţi şi 'ur
maşii acestora — episcopii — s-a putut face prin acelaşi dar al 'p unerii mîinilor,
chip al succesiunii apostolice neîntrerupte dintru începuturile creştinismului şi pînă
în zilele noastre. O prea frumoasă rugăciune ia Bisericii care se referă la lucrarea
preoţească îi înfăţişează pe cei ce o îndeplinesc ca pe moştenitorii aceluiaşi preasfînt dar şi har dumnezeiesc de care au fost învredniciţi Sfinţii Apostoli. Este da
rul mare ce îngăduie Bisericii ca într-o legătură neîncetată cu Iisus Hristos Dom
nul ca şi cap al ei să păstreze de-a lungul veacurilor identitatea cu ea însăşi, în
esenţa a ceea ce este învăţătura, cultura, organizarea şi trăirea ei. Acestuia m-am
făcut părtaş azi, cu gîndul la sfatul Sf. Apostol Pavel către învăţăcelul său Ti
motei, episcopul de altădată a vestitei cetăţi a Efesului: «Te îndemn să ţii aprins
harul lui Dumnezeu, cel ce este în tine, prin punerea mîinilor mele» (II Tim. I, 6). Şi
într-adevăr cu cît este mai de preţ darul, cu atît şi grija pentru păstrarea lui, îndeosebi
pentru punerea lui în lumină, şi sporirea lui.
Cugetînd la chipul în care aş putea dovedi mai pe măsura cerinţei grija
plină de evlavie faţă de asemenea dar, îmi apar lămurite cuvintele Stăpînului în
suşi : «în dar aţi luat, în dar să daţi» (Matei X, 8). Aceste cuvinte desprinse de
pe paginile Scripturii Sfinte statornicesc parcă adevăratele coordonate ale vieţii
unui ierarh al Bisericii lui Hristos şi care cuprind drepturile şi îndatoririle sale
în locul încredinţat. Ele arată celui peste care s-a revărsat harul şi îndurările
9
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Dumnezeirii că a iost deplin înzestrat cu cele de trebuinţă pentru totală
slujirii Bisericii şi obştii.

dăruire

La Sfînta liturghie, cînd se face pomenirea arhiereului, se cere ca Dumnezeu
să-l dăruiască pe wcesta sfintelor biserici în deplinătatea puterii necesare ducerii
la bun sfîrşit a misiunii sacerdotale. Or,cel dăruit de Dumnezeu însuşi
Sfintei
Biserici cuvine-se a se dărui pe sine aşa cum Iisus Hristos însuşi s-a dat printr-o
întreită slujire şi anum e: de propovăduite a Evangheliei, de sfinţire a celor din
lume, de îndreptare stăruitoare a credincioşilor pe calea binelui, aşadar sîntem în
prezenţa unei consacrări ce îmbină slujirea lui Dumnezeu cu aceea a semenilor.
Sfînta Carte atestă această dăruire deopotrivă vieţii religioase şi celei obşteşti,
concretizată în recomandarea ca atunci cînd cineva îşi aduce darul la altar să
fie în deplină legătură a dragostei cu semenii săi, orice zid despărţitor constituind
o piedică în primirea jertfei la tronul ceresc (cf. Matei V, 24). Prezentarea înaintea
lui Dumnezeu în casa Sa trebuie să aibă o corespondenţă cu ţinuta etică cerută
de societatea în mijlocul căreia fiecare trăieşte. Ofranda adusă pentru altarul cel
mai presus de ceruri vădeşte dăruirea sufletească în stare a depune o ofrandă tot
atît de bineplăcută la altarul patriei pe care s-au consumat jertfele părinţilor, moşilor
şi strămoşilor spre temeluirea unei lumi noi, a dreptăţii şi libertăţii, a înfrăţirii şi
păcii, a propăşirii şi fericirii, ca o împlinire a idealului rugăciunii domneşti «pre
cum în cer, aşa şi pe pămînt».
La cele ce am încercat a le cuprinde în cuvintele de pînă acum ,o tîlcuire
mai pe înţeles s-ar putea găsi în zicerea din
înţelepciunea poporului român, că
anume : «dar din dar se face rai». Reciprocitatea dăruirii sincere şi multiplicate în
membrii obştei contribuie la înstăpînirea unei adevărate atmosfere de înălţare
oglindire a bunăstării materiale şi spirituale dobîndite. Aşa cum ştim, poporul nos
tru este mult înzestrat cu daruri şi talente înmulţite printr-o muncă plină de abne
gaţie. Pămîntul pe care-1 stăpîneşte, ascunde bunuri scoase la lumină tocmai prin
această muncă. întreagă această bogăţie a modelat sufletul românesc în tiparele
virtuţilor veşnice ale dăruirii de sine, omeniei, jertfelniciei pentru mai-binele ţării
şi asigurarea prestigiului şi în toate părţile globului. Istoria noastră, consemnare a
biruinţelor de totdeauna asupra încercărilor şi vitregiilor, propăşirea contemporană
pe multiplele planuri ale vieţii, vorbesc tocmai despre dăruirea poporului şi pămîntului nostru deopotrivă spre a face o singură fiinţă, contopire supremă a desti
nelor măreţe într-o unitate indestructibilă.
în această unitate naţională se împleteşte cu dăruirea-i caracteristică şi viaţa
Bisericii Ortodoxe Române. Şiruri de ierarhi, preoţi şi credincioşi au dăruit în
cursul vremii parte din sufletul lor în cea ce ne-a rămas ca făuriri de limbă, cul
tură şi artă românească, cărţi cu slovă nepreţuită, icoane fără seamăn, biserici ce
stîrnesc admiraţie unanimă. Iar azi, mai mult ca oricînd, ca o mărturie a perma
nenţei, continuităţii şi unităţii româneşti, cu sufletele pline de aceeaşi dăruire sfîntă
ei cultivă spre rodire desăvîrşită lăsămintele bisericeşti ca şi tradiţiile înaintate
ale neamului. Ca parte din Biserica Ortodoxă Română una şi aceeaşi Biserică
din colţul bănăţean al ţării şi-a adus totdeauna prin mădularele ei contribuţia
cuvenită la plinirea Evangheliei şi a legii româneşti, .la îngemănarea rugăciunii
cu munca, a conştiinţei creştine şi celei patriotice. în acest cadru sînt chemat a
desfăşura o muncă de dăruire în care să strălucească harul ceresc şi harurile
pămîntului românesc. Şi nădăjduiesc ca sub ocrotirea divină, cu bunăvoinţa tu
turor celor mai de aproape sau mai de departe ce participă la această însemnată
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clipă pentru mine, să pot răspunde întocmai aşteptărilor. De aceea cu recunoştinţă
şi cu rugăminte totodată îmi îndrept gîndul spre cei ce din însăşi dăruirea lor
pentru împlinirea unor înalte idealuri mi-au făcut împărtăşire.
Smerită metanie depun înaintea Pr&a Fericitului Părinte Patriarh Justinian şi
a înalţilor membri ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu mulţumire
plină de evlavie pentru vrednicia intru care am fost socotit de a primi darul arhieriei. Aceasta o adaug recunoştinţei pentru aprecierea şi părinteasca purtare de
grijă de care neîncetat m-am bucurat încă din vremea uceniciei în cele ale Sfin
tei teologii, apoi în diferitele încredinţări avute în cei cincisprezece ani de slujire
a Bisericii întîi ca profesor la Seminarul teologic din Caransebeş, apoi ca secre
tar eparhial la Episcopia Aradului şi Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului,
mai la urmă ca vicar administrativ al aceleiaşi instituţii. Reînnoiesc şi în acest
moment solemn făgăduinţa de-a chivernisi cu cea mai bună socotinţă harul ce s-a
pogorît asupră-mi şi a dovedi în toată vremea fiasca şi totala supunere.
Prinosul gratitudinii desăvîrşite faţă de înalta Conducere a Statului nostru,
aduc Domniei Sale Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste
România pentru întărirea dată prin decret prezidenţial alegerii mele de către Sfîntul
Sinod în răspunderea de Episcop-vicar. Mărturisesc în acelaşi timp hotărîrea de a
lucra cu dăruire împreună cu slujitorii şi închinătorii altarelor strămoşeşti alături
de toţi fiii ţării, în unitatea întregului popor pentru fericirea acestuia şi bunăsta
rea României.
Avînd. privilegiul prezenţei ce onorează într-un mod deosebit, a Domnului
Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, îl rog respectuos să binevoios'că a se face interpretul simţămintelor de loialitate faţă de înalta Ocîrmuire
a Statului ce cu înţelepciune şi dăruire veghează la destinele poporului şi ale pa
triei. Totodată cer îngăduinţa de a exprima Domniei Sale personal şi colaboratoriloi apropiaţi, neţărmurita recunoştinţă pentru încrederea arătată şi sprijinul dat tot
deauna muncii m ele; pentru recomandarea făcută înaltelor foruri de Stat privind
promovarea mea în răspunderea de Episcop-vicar; pentru cinstire.a momentului de
faţă. De asemenea reînnoiesc asigurarea de a mă dărui cu jertfelnicie lucrării ce
îmi revine potrivit legiuirilor bisericeşti întru totul respectînd legile ţării.
Subliniind prezenţa Stimaţilor reprezentanţi ai autorităţilor locale de stat din
judeţele Timiş şi Caraş-Severin precum şi din municipiul Timişoara, ca reflectare a
condiţiilor optime asigurate lucrării în deplină libertate a cultelor religioase din
tara noastră, şi a faptului că aceiaşi credincioşi ai Bisericii sînt în acelaşi timp de
votaţi cetăţeni, le cer permisiunea ca odată cu alesele mulţumiri să solicit binevoi
torul sprijin în lucrarea ce îmi stă înainte şi pe care o doresc să fie şi o contri
buţie la înflorirea şi afirmarea tot mai prestigioasă >a acestui mîndru colţ de ţară.
Cu adîncă pietate şi împodobite cu virtutea recunoştinţei, toate simţămintele
cc covîrşesc acum fiinţa le prezint înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae ca ace
luia care dintru început m-a luat sub dreapta binecuvîntare şi permanent călăuzi
toare pentru viaţa şi 'activitatea mea. Este un lucru poate foarte rar, ca cineva,
asemenea mie, să primească hirotonia în toate treptele bisericeşti, a diaconiei,
adică, a preoţiei şi a arhieriei, precum şi hirotonia în rangurile cunoscute, mai mult
Uică şi tunderea în cinul călugăresc prin unul şi acelaşi Ierarh al Bisericii. Faptul
(Ităicşte de la sine, mai mult decît ar putea cuvîntul, despre ceea ce înseamnă
prntru mine îndatorire firească de dăruire faţă de părintele duhovnicesc prin ur
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marea a tot ceea ce înalt Prea Sfinţia Sa împlineşte din rîvnă pentru casa Dom
nului şi vatra strămoşească.
Din mănunchiul simţămintelor de acum, desprind cu recunoştinţă şi devota
ment pe cel al prezenţei însuşi întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române prin de
legaţia Sfintei Patriarhii în frunte cu Prea Sfinţitul Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul.
Rog pe Prea Sfinţia Sa ca înaintea tronului patriarhal să se facă tălmăcitorul fidel al
acestui sentiment. Aş ţine, ca şi în acest cadru să mulţumesc Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian pentru dăruirea însemnelor arhiereşti, ce îmi vor aminti mereu de
bogăţia darurilor sfinţitului omofor, trebuitoare slujirii bisericeşti.
Mulţumire din adîncul inimii aduc Prea Sfinţiţilor Episcopi hirotonisitori, Visarion
al Aradului şi Vasile al Oradiei, care mijlocind azi harul dumnezeiesc au arătat o
dată mai mult dragostea cu care părinteşte m-au înconjurat totdeauna. Asigur pe Prea
Sfinţiile Lor de întregul meu ataşament şi deosebita consideraţie ce le-o păstrez.
Cele mai respectuoase mulţumiri exprim Eminenţelor lor, Domnilor Episcopi
ai Bisericii reformate din Oradea şi evanghelice luterane din Cluj, precum şi Ono
raţilor reprezentanţi ai cultelor religioase din Timişoara, pentru darul frăţietăţii
întru Domnul, pe care cu atîta dragoste l-au adus prin prezenţa la praznicul M i
tropoliei Banatului. Din parte-mi promit a conlucra conform principiilor adevăra
tului ecumenism, astfel ca în bunele raporturi dintre ele, cultele religioase să ilus
treze relaţiile de înfrăţire a naţionalităţilor conlocuitoare din ţara noastră, în ca
drul unităţii de nezdruncinat a poporului român.
Cu dragoste creştinească îmi îndrept gîndul spre toţi cei ce împreună s-au
rugat azi pentru ca harul lui Dumnezeu să lucreze neîncetat întru mine — prea
cucernicii preoţi, cuvioşii părinţi şi cuvioasele maici precum şi cinstiţii credincioşi.
Tuturor mulţumesc pentru preţuirea 1arătată şi pe toţi îi încredinţez de dragostea
ce le voi păstra neîncetat. Dăruirea sinceră doresc să se răsfrîngă asupra însăşi
iubirii pe care cu toţii o au faţă de cel ce este Arhipăstorul Bisericii acestor me
leaguri, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae.
Şi aşa după cum începutul oa şi sfîrşitul unui lucru se face întru numele
Domnului, ochii sufletului mi se îndreaptă spre Cel de la Care vine, aşa cum
spune şi rugăciunea «toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit» şi Căruia mă
rire şi mulţămită şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin».
s

Cu prilejul hirotoniei şi instalării noului Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ti
mişoarei şi Caransebeşului, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi P.S. Episcop*
vicar Timotei Lugojanul au adresat telegrame Prea Fericitului Patriarh Justinian,
D-lui Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România şi D-lui Manea
Mănescu, Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.
ţ
în telegrama adresată D-lui Preşedinte Nicolae Ceauşescu, I. P. S. Mitropolit
Nicolae al Banatului afirmă între altele: «Conştienţi de îndatoririle ce ne revin
ca membri ai Bisericii Ortodoxe Române şi, totodată, ca cetăţeni ai statului, ierar
hii, preoţii şi credincioşii români din părţile Banatului, reînnoiesc făgăduinţa de
a-şi aduce şi de acum înainte întreaga contribuţie la înfăptuirea obiectivelor ma
jore statornicite de înţeleapta conducere a ţării în scopul continuării înfloririi Ro
mâniei, precum şi a ridicării ei pe noi trepte de progres şi civilizaţie».
în telegrama adresată D-lui Preşedinte Nicolae Ceauşescu, P.S. Episcop Ti
motei Lugojanul afirmă între altele: «Cu prilejul instalării mele ca Episcop-vicar
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al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, Vă rog respectuos să-mi îngăduiţi
a Vă exprima cele mai profunde sentimente de gratitudine pentru înalta apreciere
şi încredere acordate prin semnarea Decretului Prezidenţial din 29 decembrie 1975
care a atestat recunoaşterea mea în această funcţie. Vă asigur D-le Preşedinte de
întreaga mea adeziune la politica internă şi externă pe care o promovaţi la con
ducerea Statului nostru, în scopul ridicării României Socialiste pe cele mai înalte
trepte de cultură şi civilizaţie, de afirmarea ei pe plan intern şi internaţional, ca
ţară iubitoare de progres şi pace».
în aceeaşi zi la orele 14,00 I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a oferit o
masă oficială în cinstea noului Episcop-vicar Timotei Lugoj anul în saloanele Ho
telului «Continental» din Timişoara la care au luat parte ierarhii, reprezentanţii
celorlalte culte, protoierei, preoţi, şi alţi invitaţi.
La masa oficială s-au rostit toasturi.
I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a dat citire mai întîi telegramei de fe
licitare adresată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian în care se arată: «Cu
dragoste frăţească şi deosebită bucurie iau parte duhovniceşte la sfinţirea în ar
hiereu şi instalarea în funcţia de Episcop-vicar a P.S. Dr. Timotei Seviciu şi din
toată inima urez I.P.S. Voastre necontenite satisfacţii în arhipăstorirea clerului şi
credincioşilor Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, sporite de colaborarea
devotată şi neobosită a ucenicului iubit căruia îi împărtăşesc părintească preţuire
şi patriarhicească binecuvîntare îmbrăţişîndu-Vă pe amîndoi în Mîntuitorul Hristos». Semnează JUSTINIAN, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
I.P.S. Sa a mulţumit pentru prezenţa la festivităţi mai întîi D-lui Gheorghe
Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, apoi I.P.S. Mitropolit Nicolae al
Ardealului — delegatul Prea Fericitului Patriarh Justinian, delegaţilor Autorită
ţilor locale de Stat reprezentînd judeţele Timiş şi Caraş-Severin şi Municipiul
Timişoara, reprezentanţilor şcolilor teologice, membrilor adunării eparhiale, protoiereilor, preoţilor şi rudelor noului Episcop-vicar ca şi reprezentanţilor celorlalte
( uite religioase cărora le-a spus: «...aş dori apoi să mulţumesc tuturor conducă
torilor şi reprezentanţilor celorlate culte religioase, care găsindu-se alături de noi,
demonstrează ceea ce formează conţinutul trăirii noastre de astăzi pe plan religios
şi anume frăţietatea deplină între culte, între Biserici, între deservenţii lor şi în
tre credincioşii lor, şi, dacă ţinem seama şi de faptul că o parte din reprezen
tanţii acestor culte aparţin unor naţionalităţi conlocuitoare, prin prezenţa Dom
niilor lor aici noi vedem asigurată şi trăinicia bunelor noastre legături, a tuturor
color care formăm poporul român, unul şi acelaşi de-a lungul veacurilor...».
A luat apoi cuvîntul I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului; Excelenţa Sa
Paul Szedresszy, superintendentul Bisericii Evanghelice Luterane S. P. din Cluj-Napoca; Rev. Conrad Kernweisz, protoiereu romano-catolic de Timişoara; Pr. Gheor<|ho Hranislavlievici, conducătorul Vicariatului ortodox sîrb din Timişoora; Dr.
I rnest Neuman, prim-rabin al Cultului mozaic din Timişoara; Pr. Prof. onorar
Injin G. C om an; Dl. Grigore Deac, preşedintele Conferinţei Adventiste din Sibiu;
Pi. Victor Toldi, din Bocşa Montană, membru în Adunarea eparhială; Dr. Vasile
Vftrildean, membru al Adunării şi Consiliului eparhial; Dl. Prof. Temistocle Bărhfmpscu, în numele profesorilor liceului «Constantin Diaconovici Loga» din Timivouni, unde a studiat P.S. Episcop Timotei Lugojanul; Diac. Prof. Dorin Jacotă, diic( torul Seminarului teologic din Caransebeş; P. C. Protodiacon Constantin Dumi-
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rescu de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti în numele colegilor de facultate ai
noului Episcop-vicar,,1Timotei Lugojanul.
Şirul cuvîntărilor a fost încheiat de Domnul Gehorghe Nenciu, Conducătorul
Departamentului Cultelor, care a spus :
I.P.S. Mitropolit al Banatului,
I.P.S. Mitropolit al Ardealului,
Prea Sfinţiile Voastre, Eminenţele Voastre,
Onoraţi reprezentanţi al Cultelor,
Onoraţi comeseni,
■ \

Vă rog să-mi îngăduiţi ca la început să aduc un salut călduros şi cordiale
felicitări Mitropoliei Banatului pentru festivitatea de astăzi, a hirotoniei şi instalării P. S. Episcop-vicar Timotei Lugojanul. Este o mare satisfacţie pentru noi să
vedem preţuirea de care se bucură P.S. Timotei crescut aici, în această parte a
ţării, cunoscînd problemele de aici, avînd conştiinţa a ceea ce s-a făcut şi a ceea
ce urmează să se facă, înţelegînd întreaga responsabilitate ce i-o dă munca ce-o
începe astăzi.
r

i

»

S-au pomenit aici cîteva evenimente petrecute în ultimele luni în viaţa Bi
sericii Ortodoxe Române. Este vorba de împlinirea a 50 de ani de la ridicarea
Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, de împlinire a 90 de ani de la
recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, de crearea Arhiepiscopiei
Tomisului şi refacerea Episcopiei Alba Iuliei. Fiecare din aceste momente este
legat de evenimente importante din istoria Patriei noastre.
Astfel, 90 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe' Române recunoscută în
1885, este o urmare firească a declarării independenţei ţării în 1877. 50 de ani de
patriarhat, proclamat în 1925, este urmarea formării Statului unitar român în 1918.
Crearea Arhiepiscopiei Tomisului înseamnă reevaluarea realităţilor istorice în ceea
ce priveşte mărturiile creştinismului 'pe pămîntul Patriei noastre. Regretăm că sînt
istorici care în ceea ce priveşte creştinismul la români afirmă că ei s-ar fi încreştinat în secolul al IX-lea. Dacă faptul că încă în secolul al IV-l&a exista o orga
nizare bisericească cu un episcop în frunte care a participat la primul Sinod ecu
menic, arată care sînt realităţile în ceea ce priveşte viaţa bisericească în acea
parte a ţării noastre. De asemenea, este cunoscut pentru d-voastră felul în care,
Conducerea noastră de Stat a pus în mod evident în lumină importanţa Alba Iuliei,
cînd în mai, anul trecut s-au sărbătorit 375 de ani de la prima unire politică a ţă
rilor româneşti sub Mihai Viteazul. Ei bine, acolo, <a fost o mitropolie înainte de
Mihai Viteazul şi Mihai Viteazul a fost cel care a întemeiat o catedrală şi un oraş
românesc în jurul acestei catedrale.
Istoria dramatică a poporului nostru a făcut, ca începînd din 1713, Mitrdpolia
Ardealului, să nu mai poată fiinţa la Alba lulia. Aceasta a fost reînfiinţată numai
prin hotărîrea Sfîntului Sinod şi cu aprobarea înaltei noastre Conduceri de Stat la
sfîrşitul ianului trecut — 1975. Iată deci, momente care constituie o participare a
Bisericii Ortodoxe Române Ia istoria noastră naţională. Aceste momente pe care
am ţinut să le marchez, după ce a făcut-o I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului,
— constituie o reevaluare şi o recunoaştere a unor măreţe evenimente istorice din
istoria Patriei noastre. Ele au vorbit şi au să vorbească despre pildele de patrio
tism ale înaintaşilor, despre contribuţia lor la edificiul istoriei noastre. Ele au să
vorbească despre vechimea noastră şi despre continuitatea noastră neîntreruptă pe
»
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pămintul patriei noastre. în cadrul evenimentelor petrecute, dacă stăm şi adîncim
tîlcul lor, este vorba de o anumită permanenţă a unei etici adinei, de o anumită
structură morală şi politică, care străbate întreaga noastră istorie. Fiecare din ele
constituie, de fapt, o manifestare a ideii de apărare a fiinţei noastre naţionale şi
spirituale (aplauze) a libertăţii noastre de a ne afirma specificul şi geniul propriu
al nostru în lume. Ele sînt momente ale luptei necurmate a poporului nostru pen
tru independenţă, pentru suveranitate, respingînd cotropirea şi anexiunea sau inge
rinţa altora în treburile noastre.
Mi-aduc aminte de ceea ce spune Kogălniceanu, căutînd să definească acest
element structural al eticii politicii noastre din totdeauna, că în întreaga existenţă
a poporului nostru, nu ne-va povăţuit duhul năvălirii ci un ţel nobil şi sfînt : apă
rarea patriei şi apărarea legii.
P.S. Timotei, la înmînarea decretului prezidenţial la
văzut în faptul că acest lucru s-a petrecut deodată cu
denţial pentru noul Episcop al Alba Iuliei, aţi văzut în
diciu care venea să ofere o atestare în plus, a unităţii
naţionale, a poporului nostru, pentru care, totuşi, Alba

Departamentul Cultelor, aţi
înmînarea decretului prezi
această coincidenţă, un in
dintotdeauna, bisericeşti şi
Iulia rămîne un simbol.

Am reţinut, cu multă plăcere, faptul că dumneavoastră spuneaţi că Banatul
are pricini întemeiate spre a dovedi această legătură a unităţii. în secolele al XVI-lea
şi al XVII-lea, românii din partea răsăriteană a Banatului se aflau sub conducerea
Mitropoliei Ardealului, a mitropoliei — atunci — de Alba Iulia. Ostaşi bănăţeni
au luptat alături de Mihai Viteazul şi dacă este vorba să continuăm această filia
ţie între Alba Iulia şi Banat, am putea arăta că martiriul lui Horia, Cloşca şi Crişan de la Alba Iulia a avut ecouri puternice şi în aceste laturi ale ţării, după cum
Irumos spuneaţi dumneavoastră. Ce să mai vorbim despre 1918, cînd printre parti
cipanţii de la Alba Iulia, la Adunarea Naţională, au fost şi reprezentanţii poporu
lui din Banat.
Am reţinut ceea ce spunea Monseniorul Kernweisz, căutînd să nu trădez psi
hologia bănăţeană şi anume, dînsul vorbea despre regretul pe care l-ar fi avut că
momentul înmînării decretului de stat prezidenţial al P.S. Timotei a concis cu cel
al Albei Iulia, punîndu-1 astfel oarecum în umbră. Noi socotim că această psiho
logie bănăţeană, de a fi «fruncea» rămîne valabilă şi în aceste condiţii, rămînînd
să vedem, care dintre cei doi episcopi va ajunge să fie pomenit că într-adevăr a
fost «fruncea».
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, vorbind azi în catedrală despre bucu
ria acestei festivităţi spuneaţi că este un prilej de reflecţie, un prilej de reflecţie
la trecutul acestei eparhii, la firul de străluciţi ierarhi şi cărturari, care prin con
tribuţia lor au influenţat pozitiv destinul naţiunii noastre. Şi dumneavoastră şi
l'ărintele consilier Comşulea, aţi pomenit numele unui Tichindeal, al unui Nicolae
Stoica din Haţeg, a tribunului de la 1848 Eftimie Murgu, care au intrat în istoria
neamului şi care au stat alături de popor în năzuinţa sa pentru libertate, pentru
progres şi dreptate. Am putea adăuga la toate acestea, şi fără îndoială încă multe
fi/ fi de pomenit, nenumăratele vestigii ale trecutului aflate pe pămîntul Banatului.
Faptul că pe aici a intrat şi s-a scurs elementul roman, că Banatul a fost pro
vincia cu cea mai lungă viaţă romană şi că aici este evidentă continuitatea ponomlui nostru, toate acestea ne pot îndreptăţi ca să afirmăm ca şi la Tomis, ca
V/ la Alba Iulia, că din paginile de istorie ale acestei provincii putem face un per-
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manent memento pentru conştiinţa noastră patriotică, pentru responsabilitatea noas
tră îaţă de tradiţiile şi trecutul nostru istoric. Este ştiut că în fiecare epocă, ge
neraţiile sale îşi simt trecutul pe lungimea de undă a prezentului, cu alte cuvinte
experienţa noastră politică, de azi, năzuinţele poporului nostru din epoca socialis
mului stabileşte într-adevăr, conexiuni deosebit de importante cu acest trecut şi
aceste conexiuni justifică şi mai mult propriile idealuri ale prezentului. Este vorba
de voinţa noastră de ■
a trăi liber, independenţi, stăpîni pe destinul nostru, în afara
oricăror imixtiuni, este vorba de voinţa noastră de a ne spune cuvîntul în toate
problemele lumii şi de a participa cu tot ce avem mai bun la progresul general al
colectivităţii umane.
în acest sens, sînt sigur, P. S. Episcop Timotei, că şi dumneavoastră înţelegeţi
să concepeţi munca d-voastră de viitor ca ierarh luminat şi ca cetăţean al patriei
noastre. Sînt sigur că veţi acorda întreaga atenţie problemelor de azi ale poporu
lui nostru, că în fiinţa d-voastră vor vibra aspiraţiile noastre de progres şi de mai
bine. Sînt sigur, Prea Sfinţite, că vă veţi face una cu tot ce mişcă în ţara asta şi
că vă veţi dărui şi activităţii d-voastră această latură a înţelegerii nevoilor noastre
colective, că vă veţi dărui devotamentul d-voastră întreg şi dorinţa de a răspunde
de pe poziţia d-voastră de ierarh poruncilor istoriei noastre actuale.
Au pomenit aici doi antevorbitori despre momentul alegerii, acum 14 ani, ca
mitropolit al Banatului a I. P. S. Mitropolit Nicolae.
Vă rog să-mi permiteţi I. P. Sfinţite şi d-voastră toţi sa Va citesc cîteva fraze
din ceea ce d-voastră afirmaţi acum 14 ani şi să vedem ce spun mărturiile aces
tor 14 ani.
«... Mă simt legat — spunea noul mitropolit al Timişoarei — de contempora
neitate prin toate fibrele fiinţei mele şi îndrăgesc ca ceva ce-mi aparţine ceea ce în
floreşte în ţara noastră. Nu pot concepe, în calitatea pe care o am, să lucrez în alt
fel decît mînă în mînă cu aceia care reprezintă însăşi lumea m e a; idealurile lor sînt
şi ale mele, sentimentele ce le nutresc ei, le nutresc şi eu. Iată de ce, legătura mea
cu oamenii timpului în care vieţuiesc nu este o problemă ce trebuie pusă spre a fi
rezolvată, eu o trăiesc şi o împlinesc:j ca pe cel mai firesc lucru...».
înalt Prea Sfinţite, într-adevăr spre bucuria noastră şi ca un exemplu pentru
noul ierarh, dvoastră V-aţi ţinut din plin angajamentul în aceşti 14 ani.
Poate amănunte în ceea ce priveşte activitatea de zi cu zi, activitatea locală,
eparhială — cum spun eu uneori înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit — o cunoaşteţi
d-voastră mai îndeaproape decît mine. în orice caz ea duce la concluzia că într-adevăr
înalt Prea Sfinţitul a fost un slujitor devotat al idealului pe care l-a nutrit încă de la
instalarea Sa. Aş vrea totuşi ca în faţa Dvs., să vorbesc despre o latură a activităţii
înalt Prea Sfinţitului Nicolae pe care totuşi eu o cunosc mai bine decît d-voastră.
Anume, este vorba de activitatea pe plan extern a I. P. S. Mitropolit Nicolae...
Aş vrea să vă afirm aci că I. P. S. Nicolae, care face parte din conducerea
Conferinţei Creştine pentru Pace, care a luat parte la diverse consfătuiri ale forurilor
ecumenice, este privit de forurile internaţionale, de factori de răspundere ai vieţii
ecumenice ca un distins ierarh al Bisericii Ortodoxe Române şi socot că este de datoria
mea ca să folosesc acest prilej şi să-i arăt respectul nostru şi toată aprecierea pen
tru contribuţia patriotică pe care o aduce în cadrul acestor organizaţii.
V

Am spus aceasta, Prea Sfinţite, am căutat să vorbesc cîteva lucruri despre activitatea I. P. S. Mitropolit — P. S. Timotei — tocmai pentru a sublinia faptul că
%
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Dumneavoastră aveţi un privilegiu, un mare privilegiu, acela că aveţi în înalt Prea
Sfinţitul un exemplu şi în acelaşi timp aveţi întreaga căldură în a Vă sprijini în activi
tatea dumneavoastră.
Eu Vă doresc ca Dumneavoastră să ajungeţi să Vă identificaţi cu acest spirit
de la Arhiepiscopia Timişoarei şi să cinstiţi într-adevăr şi dragostea şi încrederea
care V i se acordă. Sînt sigur, P. S, Episcop, că D-voastră veţi fi la înălţimea ierarhi
lor Bisericii Ortodoxe Române, la înălţimea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române care
constituie un îndrumător plin de devotament patriotic atunci cînd este vorba de spri
jinirea eforturilor constructive ale poporului nostru.
îngăduiţi-mi ca să salut şi eu, din partea Departamentului Cultelor, prezenţa aci
a reprezentanţilor celorlalte culte. Aş fi vrut fiecăruia să-i pot spune un cuvînt şi
fiecăruia să-i pot aprecia anumite nuanţe proprii care au existat în cuvîntul pe care
l-au luat.
în orice caz, este pentru noi o mare satisfacţie că în mijlocul cultelor, în cadrul
activităţii cultelor, există reflectată însăşi politica Statului nostru, care ţine ca între
naţionalităţile conlocuitoare să fie respect reciproc, ele să se bucure de drepturi egale
şi ele să aibă posibilitatea să-şî manifeste specificul lor.
Considerăm că ideea de ecumenism îşi găseşte într-adevăr cel mai frumos cli
mat în condiţiile ţării noastre şi dealtfel şi reprezentanţii organizaţiilor religioase
care ne vizitează, vorbesc despre acest lucru.
Am reţinut, P. S. Szedressy, ceea ce spuneaţi în legătură cu aprecierile organi
zaţiilor religioase la adresa ecumenismului din ţara noastră. Şi într-adevăr ceea ce
spuneaţi Dvs. este un lucru foarte evident, ceea ce reiese şi din faptul că Episcopul
Kovacs, episcop al Bisericii Unitariene din ţara noastră, a fost ales ca Preşedinte al
Organizaţiei internaţionale a unitarienilor, Asociaţia creştinismului unitarian. Vreau
să cred că dumneavoastră toţi tălmăciţi, în prezenţa reprezentanţilor organelor lo
cale atît de la judeţul Timiş cit şi de la judeţul Caraş-Severin, tălmăciţi înseşi bunele
relaţii, imaginea bunelor relaţii existente între culte şi Stat, tălmăciţi în acelaşi timp
politica faţă de culte pe care o promovează Conducerea Statului nostru. Aş vrea să
mulţumesc tuturor care au manifestat aici ataşamentul lor şi au făcut călduroase urări
la adresa Conducerii noastre de Stat, personal a tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii noastre.
Noi vrem să vedem în această încredere şi ataşamentul cultelor din ţara noastră
la politica internă şi externă a Statului nostru.
Mulţumesc de asemenea pentru cuvintele ce mi-au fost adresate mie şi în mod
special Departamentului Cultelor.
îngăduiţi-mi să fac cele mai bune urări Prea Sfinţitului Episcop Timotei, să-i do
resc multă sănătate şi multă putere de muncă, deputernică dragoste pentru idealurile
poporului român şi să ridic paharul în sănătatea sa şi în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor».
în încheiere, P. S. Episcop Timotei a mulţumit tuturor pentru alesele cuvinte
adresate P. S.. Sale cu prilejul hirotonirii şi instalării.

ACTIVITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ÎN ÎNTRUNIRI INTERCREŞTINE
ÎNTÎLNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
VIZITA UNEI DELEGAŢII A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
FĂCUTĂ BISERICII ORTODOXE SIRIENE A RĂSĂRITULUI ÎN INDIA
In cadrul relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Bisericile Vechi Orien
tale, din însărcinarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, o delegaţie a Bisericii
noastre a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului, în India, ca urmare a
invitaţiei Sanctităţii Sale Baselius Mar Thoma Mathews I, Catolicosul Bisericii Siriene
a Răsăritului şi Mitropolit de Malankara, Kerala-India. Delegaţia a fost alcătuită din :
I. P. S. Teoctist, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, conducătorul dele
gaţiei ; P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, secretarul Sfîntului Sinod ;
P. S. Episcop Adrian Botoşăneanul, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Iaşilor; Diac. Emil
Corniţescu, asistent la Institutul teologic din Bucureşti; Dl. Nicolae Mihăiţă, secre
tarul Serviciului] Relaţiilor externe bisericeşti.
tîn drum spre India delegaţia a avut o escală de 34 ore la Roma, în care timp
membrii delegaţiei au fost oaspeţii Secretariatului pentru promovarea unităţii creştine
al Vaticanului.
Cu îngăduinţa şi îndrumarea unor delegaţi ai acestui Secretariat, şi a P. C. Pr.
Traian Valdman, parohul bisericii ortodoxe române din Milano, delegaţia a vizitat
catedralele «Sfîntul Petru», «Sfîntul Ioan Lateran», «Sfîntul Paul», din afara zidu
rilor cetăţii, «Sfînta Maria Magiore», Muzeul Vatican, Capela Sixtină şi cripta cate
dralei «Sfîntul Petru».
La prînzul oferit în ziua de 7 februarie 1976 de către Secretariatul Vaticanului
pentru Unitatea Creştină, a participat Monseniorul Arhiepiscop Torella, vicepreşedin
tele Secretariatului pentru unitate, Mgr Moeller, Reverendul Long şi Prof. Arrighi de
la acelaşi Secretariat. Cu acest prilej, între membrii delegaţiei române şi reprezen
tanţii Vaticanului, au avut loc un schimb de opinii cu privire la Mişcarea ecumenică
şi relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. întîlnirea
s-a desfăşurat într-o|| atmosferă cordială, ecumenică.
Plecarea spre India
Duminică, 7 februarie 1976, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a plecat pe
calea aerului spre India, unde a ajuns în ziua de 8 februarie 1976 în oraşul Cochin,
statul Kerala, la aeroport fiind întîmpinată de I. P. S. Mitropolit Gregorios Paulose de
Delhi, secretarul Comitetului Sinodal pentru relaţiile externe al Bisericii Ortodoxe din
Siria, I. P. S. Mitropolit Theophilos Philipos de Angamaly, de preoţi şi credincioşi.
în aceeaşi zi, delegaţia a fost condusă în biserica «Sfînta Maria» din Cochin
unde a avut loc o scurtă slujbă religioasă, după care I. P. S. Mitropolit Gregorios de
Delhi a prezentat credincioşilor pe membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
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în cuvîntul său de răspuns, I. P. S. Mitropolit Teoctist a spus :
«Cu deosebită bucurie, noi, delegaţii Bisericii Ortodoxe Române am sosit în
frumoasa dumneavoastră ţară, India, pentru a răspunde invitaţiei făcute de către
Sanctitatea Sa Catolicosul Baselius Mar Toma Matei I al Bisericii Ortodoxe Siriene
de Răsărit. Prezenţa noastră în mijlocul dumneavoastră tălmăceşte legăturile frăţeşti
deosebit de cordiale care s-au închegat între cele două Biserici în ultimele decenii.
Datorăm aceasta Arhipăstorilor Bisericilor noastre : Sanctităţii Sale Catolicosului, ie
rarhilor din jurul său şi Prea Fericitului Părinte Justinian Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române, a cărui dragoste şi binecuvîntare, am cinstea să o transmit tuturor
celor de faţă.
Deşi ne aflăm din punct de vedere geografic la distanţe mari unii de alţii, noi
românii în Europa, dumneavoastră în Asia, totuşi, iată, ne leagă şi ne apropie, pe
unii de alţii, aceeaşi sfîntă credinţă. Aceeaşi dragoste în duhul învăţăturii Mîntuitorului Iisus Hristos şi al Sfintei Evanghelii ne adună unii cu alţii, ne înalţă în rugăciu
ne şi ne ajută să ne simţim fraţi şi slujitori ai Sfintei Biserici întemeiate de Iisus şi
Sfinţii Apostoli, aşa cum ne-a prezentat aici înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Gregorios
şi cum ne întîmpinaţi Prea Cucerniciile şi Domniile Voastre, în această Sfîntă bise
rică, acum.
Prin învăţătura noastră de credinţă şi prin trăirea acesteia, al cărei izvor ne
călăuzeşte paşii, prin atîtea veacuri, pînă la propovăduirea Apostolilor Domnului Hris
tos, Sfintele noastre Biserici se înfăţişează astăzi în lumea creştină ca model de iu
bire, respect şi colaborare frăţească. Precum sămînţa Cuvîntului Evangheliei a fost
adusă aici, în Sudul Indiei, de către Sfîntul Apostol Toma, tot aşa aceeaşi dumneze
iască sămînţă a fost adusă la noi, în România, pe ţărmul Pontului Euxin de către
Sfîntul Apostol Andrei, cel întîi chemat la propovăduite şi lăsată ca o moştenire sa
cră strămoşilor noştri, acum două mii de ani.
în această dragoste evanghelică, comună nouă tuturor şi în numele Prea Feri
citului nostru Patriarh Justinian şi al Sfîntului Sinod, noi, membrii delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române, vă răspundem din toată inima : «Bine v-am găsit sănătoşi!». Să ne
îngăduiţi a mulţumi călduros înalt Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi Teofilos şi Gregorios,
care au rînduit ca, încă la Bombay, să ne întîmpine înalte personalităţi ale parohiei
din acea metropolă. Iar aici la această biserică, ghirlandele oferite şi dragostea tu
turor ne emoţionează şi ne arată că am sosit în mijlocul unor adevăraţi prieteni şi
fraţi. Fericiţi de a vizita Biserica Ortodoxă Siriană a Răsăritului şi a cunoaşte sfînta
ei lucrare, vă mulţumim tuturor pentru această frumoasă întîmpinare. Rog pe Bunul
Dumnezeu să binecuvînteze întîlnirea noastră, care să aducă roade fericite Bisericilor
noastre, precum şi legăturilor de prietenie dintre poporul român şi poporul indian.
Binecuvîntarea Domnului să fie peste voi toţi, cu al său dar şi cu a sa iubire
de oameni, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin».
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul a vorbit credincioşilor despre organizarea Bi
sericii Ortodoxe Române, şi în special despre monahismul românesc.
Luni, 9 februarie 1976, potrivit programului fixat de Biserica gazdă, delegaţia
Bisericii noastre a vizitat spitalul din Kolenchery, administrat de Biserica Ortodoxă
Siriană din India, Mînăstirea de maici «Sfînta Maria» — Betleem din Kjaralloor.
Luînd cuvîntul, înalt Prea Sfinţitul Teoctist a rostit următoarea cuvîntare la
spitalul din Kolenchery :
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«Noi ierarhii şi ceilalţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române am sosit ieri
în India, ca oaspeţi ai Bisericii Ortodoxe Siriene de Răsărit, condusă de Sanctitatea .
Sa Catolicosul Baselius Mar Toma Matei I. Stăpînit de frăţească dragoste pentru Bi
serica întemeiată aici de Sfîntul Apostol Toma, Prea Fericitul nostru Patriarh Justi
nian al Bisericii Ortodoxe Române a răspuns invitaţiei Sanctităţii Sale Cat ol icosului,
delegîndu-ne să mărturisim aici preţuirea Bisericii noastre pentru Biserica Ortodoxă
Siriană de Răsărit, pentru ierarhii şi credincioşii ei, precum şi nădejdea vie într-o
colaborare cît mai rodnică, dintre cele două Biserici. Deşi Biserica Ortodoxă Română
numără milioane de credincioşi — cum a arătat Domnul Director al spitalului în
cuvîntul său de salut — , ea consideră celelalte Biserici, indiferent de mărimea lor,
ca Biserici surori, acordîndu-le Ginstirea cuvenită şi promovînd cu acestea legături
de dragoste frăţească de la egal la egal. Izvorîte din însăşi învăţătura Mîntuitorului
nostru Iisus Hristos, aceste principii sînt deosebit de scumpe Ortodoxiei, şi de aceea
Biserica noastră ţine să le dea viaţă neîncetat în relaţiile ei cu toate Bisericile creştine.
In scurtul timp, de cînd ne aflăm în mijlocul ierarhilor şi credincioşilor din India,
le-am simţit atenţia şi ospitalitatea, iar acum întîmpinarea pe care ne-aţi făcut-o şi
elogiile aduse Bisericii Ortodoxe Române, ne umplu inimile de o adîncă emoţie. Aşezîndu-ne aceste tradiţionale ghirlande de flori/ dumneavoastră ne-aţi alăturat nobilei
munci pe care o desfăşuraţi zilnic, precum şi marii familii de slujitori ai acestui Aşezămînt de redare a sănătăţii celor suferinzi. Exprimăm întreaga noastră preţuire şi
apreciere pentru această misiune, care este adînc creştină şi umană, în acelaşi timp.
Prin înfiinţarea şi organizarea acestui spital care stă sub veghea Sanctităţii Sale
Catolicosului Baselius Mar Toma Matei I, Biserica săvîrşeşte una din cele mai va
loroase opere sociale, aceea de a căuta nu numai însănătoşirea sufletului oamenilor,
ci şi a trupului. Grija faţă de om şi de viaţa lui, tămăduirea suferinţelor acestuia,
aşa cum v-am văzut strădania aici, constituie fapte vrednice de toată lauda şi admi
raţia. Ne îngăduim să transmitem Sanctităţii Sale Catolicosului şi ierarhilor cele mai
calde felicitări şi vă dorim tuturor ca munca de înlăturare a bolilor şi suferinţelor să
vă fie încoronate cu cele mai fericite rezultate. Fiţi încredinţaţi că în această lucrare
veţi avea alături de priceperea şi dăruirea Dvs. şi ajutorul Mîntuitorului nostru Iisus
Hristos, care este doctorul sufletelor şi al trupurilor.
In numele delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române mulţumesc frăţeşte pentru pri
mire şi flori, pe care le vom avea ca mărturii ale vizitei noastre la acest Aşezămînt
bisericesc, asupra căruia implor harul şi ocrotirea Bunului Dumnezeu».
La Mînăstirea «Sfînta Maria — Betleem» din Kjaralloor, a luat cuvîntul înalt
Prea Sfinţitul Teoctist, care a spus :
«Cuvioasa maică stareţă şi-a încheiat cuvîntul de întîmpinare prin dorinţa de a
împărtăşi tuturor celor de faţă unele cunoştinţe din viaţa Bisericii Ortodoxe Române
şi îndeosebi din viaţa mînăstirilor din ţara noastră. Am reţinut că vizita şi binecuvîntarea Prea Fericitului Patriarh Justinian v-a rămas de neuitat, după cum adevereşte
şi fotografia păstrată în această mînăstire. Ca monahii cunoaşteţi că, atît noi cei din
România, cît şi dumneavoastră din sudul Indiei, am primit aceeaşi Lumină a Orto
doxiei, adusă la noi de Sfîntul Apostol Andrei, iar aici de Sfîntul Apostol Toma. De
pe vremea acestor apostoli, Bisericile noastre au păstrat cu sfinţenie tezaurul nemu
ritor de credinţă, iar de mai bine de douăzeci de ani ne-am regăsit pe acelaşi drum
al cunoaşterii la faţa locului, al preţuirii şi eforturilor pentru unitate. în zilele noastre
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ne cunoaştem mai bine unii pe alţii şi urmînd îndrumările şi pilda arhipăstorilor Bi
sericilor noastre, ne străduim să iacem cît mai rodnic acest drum, atît pentru Orto
doxie, cit şi pentru ţelurile ecumenlste. Ierarhii şi profesorii celor două Biserici se
întîlnesc în misiunea de cercetare teologică, în activitatea desfăşurată la diferite
adunări interortodoxe sau intercreştine. Ne este tuturor de .mare preţ să ştim că avem
aceeaşi moştenire dumnezeiască din veacul apostolic : doctrina, cultul liturgic, orga
nizarea bisericească etc.
Din tradiţia primelor veacuri ne-a rămas şi viaţa monahală, una din căile care
năzuiesc să ducă spre desăvîrşirea creştină. în cele treisprezece eparhii din cuprinsul
Patriarhiei Ortodoxe Române se află numeroase mînăstiri şi schituri. în toate acestea
se roagă şi lucrează mii de călugăriţe şi călugări, mai numeroase fiind monahiile.
Pe lîngă pravila zilnică, maicile lucrează la covoare, execută broderii artistice, icoa
ne, stofe de veşminte, cusături, alesături etc. Ele au şi o pregătire teologică şi o cul
tură generală, pentru a înfăţişa în limbile respective — numeroşilor vizitatori de peste
hotare — istoricul şi importanţa artistică a mînăstirilor şi obiectelor bisericeşti din
colecţiile adăpostite în mînăstiri. Recunoscute în întreaga lume prin valoarea istorică şi
măiestria cu care sînt lucrate din vechime, a arhitecturii, a aşezării lor în cele mai
frumoase locuri şi prin strălucirea redată în urma restaurărilor de către Stat şi Bise
rică, mînăstirile din ţara noastră sînt foarte mult căutate şi cercetate cu mare luare
aminte. Maicile participă, apoi, la întreaga viaţă bisericească. Două dintre stareţele
unora dintre cele mai mari mînăstiri au făcut parte din delegaţia Bisericii noastre la
cea .de a V-a adunare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor care a avut loc la Nai
robi, în toamna trecută.
Ne-aţi primit în fruntea acestor copilaşi cu lumînările aprinse ca nişte adevă
rate mame. Misiunea cuvioşiilor voastre este înaltă şi frumoasă, atît din punct de
vedere creştin, cît şi din punct de vedere social. Prin chemarea pe care aţi îmbră
ţişat-o, de a lăsa familia şi a urma pe Mîntuitorul Iisus Hristos, cuvioşiile voastre,
prin această lucrare socială, vă îmbogăţiţi slujirea monahală şi mijloacele de mîntuire.
Prin grija şi munca ce o desfăşuraţi zi şi noapte la creşterea şi formarea acestor vii
tori oameni ai societăţii de mîine, îndepliniţi în acelaşi timp şi chemarea nobilă şi
sfîntă de a fi mamele lor duhovniceşti. Din istoria Bisericii universale aflăm că m î
năstirile au fost şi vetre de asistenţă socială şi de cultură. Slujirea cuvioşiilor voastre
este o formă care dă la iveală prezenţa şi dinamismul Bisericii Ortodoxe Siriene de
Răsărit, condusă de Sanctitatea Sa Baselius Mar Toma Matei I.
în ţara noastră o asemenea operă importantă o îndeplineşte acum statul. Am
avut şi noi, în trecut, situaţii cînd în mînăstiri s-a organizat de către Biserică adăpostirea orfanilor. Ţara şi Biserica noastră au suferit foarte mult de pe urma celui
de al doilea război mondial care, după cum se ştie, a transformat Europa în cenuşă
şi suferinţe. Printre multele răni deschise în anul 1945 a fost şi mulţimea copiilor rămaşi orfani şi fără adăpost. Prea Fericitul nostru Patriarh Justinian, pe atunci Epis
cop-vicar al Mitropoliei Moldovei — partea de ţară care a suferit cel mai mult — a
iniţiat şi organizat asistenţa orfanilor prin preoţi, creîndu-se condiţii mai ales în mî
năstirile de maici. Mulţi dintre aceştia s-au format şi au ajuns pe trepte de muncă
importante, în diferite ramuri. Este totdeauna o mare bucurie pentru Prea Fericitul
Patriarh Justinian, cînd primeşte scrisori de recunoştiinţă de la unii din ei, sau cînd
personal aceştia se prezintă spre a aminti de acei ani şi de grija părintească ce li
I
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De aceea, vâ felicităm din toată inima pentru munca şi afecţiunea cu care în 
conjuraţi aceşti copilaşi, care îşi vor aminti de cuvioşiile voastre ca de mamele lor
adevărate. Bunul Dumnezeu şi Prea Sfînta Fecioară Maria, ocrotitoarea acestei m î
năstiri, să vă ajute şi să vă binecuvînteze strădania».
în seara aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii noastre a fost primită la Seminarul din
Kottayam şi la Centrul ecumenic «Sophia Centre», unde a şi fost găzduită. I. P. S.
Mitropolit Teoctist, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul şi P. S. Episcop-vicar Adrian
Botoşăneanul au vorbit studenţilor şi Corpului didactic despre Biserica Ortodoxă Ro
mână, organizarea, învăţămîntul teologic şi despre monahismul ortodox românesc.
înalt Prea Sfinţitul Teoctist, a spus printre altele :
«Din încredinţarea Prea Fericitului nostru Patriarh Justinian al Bisericii Orto
doxe Române şi a Sfîntului Sinod, împreună cu fraţii mei întru Hristos: Prea Sfinţi
tul Episcop Antonie, vicar patriarhal şi secretarul Sfîntului Sinod, Prea Sfinţitul
Episcop Adrian Botoşăneanul, vicarul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi ceilalţi înso
ţitori, facem o vizită frăţească şi de cunoaştere a Bisericii dumneavoastră din India.
Răspundem astfel binevoitoarei invitaţii a Sanctităţii Sale Catolicosului Baselius Mar
Toma Matei I din dorinţa ca legăturile statornicite între Bisericile noastre să continuie
cu roade tot mai bogate. De cînd am păşit în această mare şi frumoasă ţară, ne-am
bucurat să aflăm numeroşi prieteni şi admiratori ai Bisericii şi ai ţării noastre, Româ
nia, şi să auzim vorbindu-ni-se atît de elogios despre ele cum am ascultat şi în această seară. Stăpîniţi de bucuria aceasta, ne dăm seama de minunatele roade pe care
le aduc contactele dintre oameni, legăturile dintre instituţiile noastre, cu acelaşi iz
vor de credinţă de la Mîntuitorul şi Sfinţii Apostoli, se cunosc, se preţuiesc şi şi-au
statornicit temeinice legături în duhul adevăratei frăţii şi a iubirii evanghelice. în
această epocă de căutări, regăsiri şi apropieri, folositoare popoarelor din lume, Sfin
tele noastre Biserici, în frunte cu arhipăstorii lor, pot fi pildă de felul cum slujesc
Ortodoxia, cu principiile ei de egalitate, de respect desăvîrşit pentru tezaurul de
credinţă proprii fiecărei Biserici cu principiul de autocefalie.
Iată, iubiţi elevi, că sîntem pe drumul trainic şi luminos de slujire a ecumenismului, a popoarelor noastre şi a celor mai sfinte idealuri creştine şi umane. Au venit
în India pe drumul deschis de însuşi conducătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian, care a poposit chiar la acest Seminar acum cîţiva
ani. Şi tot pe acest drum s-au întîlnit paşii ierarhilor Bisericii noastre, cu ai ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Siriene din India, care ne-au vizitat Biserica şi Aşezămintele ei
din România.
Am bucuria să afirm, cu acest prilej, că ecoul vizitelor înalt Prea Sfinţiţilor M i
tropoliţi Teofilos şi Eustatios, precum şi acela al prelegerilor de înaltă ţinută teologică prezentate de înalt Prea Sfinţitul Gregorios Vergheze la Institutele noastre
teologice de grad universitar, de la Bucureşti şi Sibiu, nu s-au stins, ele sînt încă vii.
în duhul Ortodoxiei, al adevăratului ecumenism şi al deschiderii faţă de contem
poraneitate, se formează şi viitorii slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române. întîmpinîndu-ne într-un mod atît de frăţesc în acest istoric locaş de pregătire a slujitorilor de
mîine ai Bisericii Siriene din India, socotim potrivit să vă aducem salutul colegilor
voştri de la cele două Institute teologice şi de la cele şapte Seminarii ale Bisericii
Ortodoxe Române. Materiile de învăţămînt teologic şi de cultură generală, din rîndul
cărora nu lipsesc Studiul Sfintei Scripturi, al Sfinţilor Părinţi, limbile clasice şi cele
moderne, sînt rînduite în aşa fel, ca să se lase timpul necesar participării tuturor la
Sfînta Liturghie, precum am înţeles că se procedează şi în acest Seminar. în vederea
*
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unei temeinice pregătiri, prin grija Sfîntului Sinod şi personal a Prea Fericitului Pa
triarh Justinian, tuturor studenţilor şi elevilor li s-au creat condiţii de studiu şi de
cazare în internate, înzestrate cu biblioteci, săli de lectură şi cercetări ştiinţifice. în
toate treptele de învăţămînt, candidaţii sînt primiţi printr-un examen special, de fie
care eparhie, potrivit cerinţelor de ocupare a parohiilor. în Institutul teologic din Bu
cureşti, frecventează studenţi pentru obţinerea titlului de licenţiat în teologie, candi
daţi pentru titlul de doctor în teologie. în Institutul dej la Sibiu la fel.
îndată după terminarea studiilor ei sînt rînduiţi la parohii, unde îşi desfăşoară,
cu frumoase rezultate, activitatea, iar unii sînt trimişi de Biserică pentru desăvîrşirea studiilor în străinătate.
Cu deosebită satisfacţie vă arătăm, că înşişi membrii delegaţiei noastre cinstesc
prin pregătirea şi activitatea lor strădania Bisericii Ortodoxe Române, depusă pen
tru creşterea şi formarea viitorilor ei slujitori. Vă prezint pe Prea Sfinţitul Episcop
Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi secretarul Sfîntului Sinod, cu studii de spe
cialitate şi doctoratul obţinut la Oxford ; Prea Sfinţitul Episcop Adrian Botoşăneanul,
vicarul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei; Părintele diacon Emilian Corniţescu, asistent
la Institutul teologic din Bucureşti, cu studii de limbă ebraică la Ierusalim şi Dl.
Mihăiţă Nicolae, secretar la Sectorul Relaţiilor externe al Patriarhiei Române, cu
studii în Anglia.
Reprezentăm o Biserică Ortodoxă cu tradiţii sfinte şi este păstrătoare credincioasă
a tezaurului de credinţă de două ori milenar. O Biserică ai cărei ierarhi şi preoţi, in
frunte cu Arhipăstorul ei, Prea Fericitul Patriarh Justinian, călăuzesc pe calea mîntuirii pe credincioşii ortodocşi români — aşa cum a înfăţişat aici înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Gregorios. înalt Prea Sfinţia Sa conchidea că sîntem, ca număr de cre
dincioşi, a doua Biserică Ortodoxă din lume. Slujind cu statornicie Sfînta Ortodoxie
ecumenică şi poporul nostru românesc şi străduindu-se pentru a-şi aduce aportul ei
in marea acţiune de cunoaştere şi apropiere dintre Biserici, din zilele noastre, Biserica Ortodoxă Română preţuieşte şi acordă dragostea ei tuturor, socotindu-le pe toate
Biserici surori în Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Aveţi, aşadar, în Bise
rica Ortodoxă Română, o soră care, prin prezenţa şi glasul nostru, vă împărtăşeşte
afecţiunea şi iubirea ei deplină.
9

Doresc să adresez sincere mulţumiri preaiubiţilor noştri fraţi de slujire şi gazde
ospitaliere, înalt Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi şi domnilor profesori, care ne-au întîmpinat atît de creştineşte în această lumină lină a Indiei Sfîntului Apostol Toma.
Ştim că cinstea de care ne-aţi învrednicit se îndreaptă asupra Bisericii Ortodoxe
Române şi a conducătorului ei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în numele
cărora vă binecuvintez, dragi elevi, şi vă doresc spor la învăţătură, spre a deveni
vrednici slujitori ai Bisericii Ortodoxe Siriene din India, pe aceste locuri binecuvîntate de credinţa cea apostolică şi de munca şi viaţa poporului indian».
%

Marţi, 10 februarie 1976, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a luat parte la
sărbătorirea celei de a 59-a adunări generale anuale a Bisericii din Makkankunnu, la
care au fost prezenţi peste 5000 credincioşi ai acestei biserici.
La invitaţia organizatorilor, I. P. S. Mitropolit Teoctist a rostit o cuvîntare cu
următorul cuprins :
«Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române este fericită să participe la această în ăl
ţătoare adunare creştină şi să împărtăşească, prin prezenţa noastră, distinsului cler
şi tuturor credincioşilor, dragostea şi binecuvîntarea Prea Fericitului Patriarh Justi-
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nian. Necunoscînd mai dinainte programul, ne exprimăm deplina noastră bucurie şi
surpriză, ailindu-ne înconjuraţi de un număr atît de mare de ierarhi, preoţi şi cre
dincioşi ai Bisericii Ortodoxe Siriene de Răsărit din India, în faţa acestui măreţ locaş
de închinare. Mărturisim recunoştinţa noastră frăţească pentru frumoasele cuvinte de
întîmpinare rostite de înalt Prea Sfinţitul Filoxenios, secretarul Sfîntului Sinod, înalt
Prea Sfinţitul Gregorios şi Prea Cucernicul Preot Paroh.
Aşa cum aţi luat cunoştinţă, delegaţia română alcătuită din ierarhi şi slujitori
ai Bisericii noastre a poposit în Kerala, spre a răspunde invitaţiei adresată de Sancti
tatea Sa Catolicosul Baselius Mar Toma Matei I, Prea Fericitului Justinian, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Din milostivirea lui Dumnezeu, Biserica noastră — aşa cum
a arătat I. P. S. Gregorios — este formată din milioane de credincioşi, preoţi, călu
gări şi călugăriţe, potrivit cu Aşezămintele Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Părinţi, ale
Sfintelor Sinoade Ecumenice şi datinilor păstrate din neam în neam. întreg cinul
preoţesc şi cel monahal slujesc Sfintele altare din ţara noastră, România, liberă, pros
peră şi suverană, şi înalţă rugăciuni statornicite de pravile străvechi în mii şi mii
de biserici şi mînăstiri ortodoxe, recunoscute în întreaga lume ca opere de o nease
muită valoare artistică şi spirituală. Biserica Ortodoxă Română, organizată în treispre
zece eparhii, îşi pregăteşte viitorii ei slujitori în aşezămintele sale proprii; şapte
Seminarii şi două Institute teologice de grad universitar, la Bucureşti şi Sibiu, acordîndu-li-se tinerilor după anii de studii titlurile academice de licenţiat şi doctor în
teologie.
Promovîndu-se larg spiritul ecumenismului contemporan, în aşezămintele noastre
de cultură teologică, studiază şi tineri aparţinători altor culte din ţară şi din alte
Biserici creştine din Europa, America, Asia şi Africa. întreaga întreţinere se asigură
de Biserică, prin grija Sfîntului Sinod, iar retribuţiile corpului didactic şi ale perso
nalului administrativ se suportă de către Stat. Pe lîngă munca de catedră, profesorii
participă la conferinţe interconfesionale, ori ecumenice şi colaborează cu studii de
specialitate la cele două reviste teologice ale Sfintei Patriarhii şi ale Mitropoliilor.
Acestea au menirea să orienteze preoţimea ortodoxă română din ţară şi de peste
hotare în toate problemele religioase, care se pun Bisericilor în zilele noastre. Pen
tru a se face cunoscută în lume viaţa Bisericii Ortodoxe Române, Secretariatul Sfîn
tului Sinod editează un buletin trimestrial în limbile engleză şi franceză.
V-am expus, iubiţi fraţi şi surori, o parte doar din preocupările şi strădaniile
Bisericii Ortodoxe din România, spre a vă da seama şi mai bine ce reprezintă această
Biserică şi cu cită prietenie se prezintă ea astăzi în faţa dumneavoastră. în duhul
desăvîrşitei dragoste creştine, a frăţiei evanghelice şi a respectului deplin pentru
autocefalia celorlalte Biserici, Biserica noastră cultivă cu grijă legăturile cu ele, şi
deci, şi cu Biserica Ortodoxă Siriană de Răsărit din India. Ţările noastre se află aşe
zate la distanţe uriaşe, dar dragostea frăţească înfiripată puternic între noi a biruit
distanţele şi deosebirile de climă, şi iată, ne întîlnim unii cu alţii şi ne simţim cu toţii
ca cei mai apropiaţi şi sinceri fraţi în Domnul.
Datorită acestei realităţi fericite, noi slujitorii celor două Biserici ale noastre,
ne cunoaştem lucrarea, năzuinţele şi felul în care credincioşii sînt apropiaţi prin
credinţă şi prin Hristos. Este o bucurie să vă împărtăşim mulţumirea noastră, că ie
rarhii de faţă, ai Bisericii Ortodoxe din India, ne-au cunoscut la noi acasă şi v-au
vorbit cu atîta căldură despre ţara noastră, România, şi despre clerul şi mînăstirile
noastre. Din această preţuire şi dragoste frăţească au odrăslit şi au rodit vizitele
reciproce în ultimii ani, care au culminat cu venirea în India a Prea Fericitului Patri*
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arh Justinian al Bisericii Ortodoxe Române, în fruntea unei delegaţii de înalţi mitro
poliţi. Intre Biserica noastră şi Biserica Ortodoxă Siriană de Răsărit au prins viaţă,
aşadar, legături trainice, legături pe care de-altfel Biserica Ortodoxă Română le pro
movează cu toate Bisericile şi confesiunile creştine din lume. In felul acesta, socotim
noi că slujim sfîntul şi marele ideal evanghelic, acela al sălăşluirii duhului în înţele
gere, unitate şi pace. Privindu-vă în aceste clipe, ascultînd cuvîntările înalt Prea
Sfinţiţilor Mitropoliţi şi intonarea frumoaselor cîntări bisericeşti, vă vedeam asemenea
mulţimilor dornice să asculte cuvîntul Mîntuitorului Iisus Hristos. Iată, aceeaşi sete
după adevăr, dreptate, unitate şi desăvîrşire creştină pune stăpînire pe sufletele noas
tre şi sînt încredinţat că acestea v-au purtat paşii în jurul Bisericii şi ierarhilor dum
neavoastră.
împreună cu fraţii mei din delegaţie, P. S. Episcop Antonie, vicar patriarhal şi
secretarul Sfîntului Sinod, P. S. Episcop Adrian Botoşăneanul, la toate adunărilef v-am
admirat evlavia, credinţa şi mulţumirea sufletească cu care participaţi la slujbele
bisericeşti. Ne-am bucurat să simţim, oriunde am mers, atenţia ierarhilor, afecţiunea
şi interesul tuturor preoţilor şi fruntaşilor Bisericii dumneavoastră pentru Biserica
Ortodoxă Română şi Arhipăstorul ei, Prea Fericitul Patriarh Justinian.
Păstraţi, iubiţi fraţi şi surori, credinţa ortodoxă, ca pe o sfîntă moştenire în
credinţată de Mîntuitorul Hristos şi de sfinţii săi apostoli. Păstraţi şi trăiţi sfintele
şi dumnezeieştile Taine ale Bisericii, care ne sînt chezăşia unităţii noastre în Iisus, ,
Domnul nostru. Să ne silim ca, fiecare din noi, ierarhi, preoţi şi credincioşi, să ne
ducem viaţa în aşa chip spre a fi nişte pietre vii — cum învaţă Sfîntul Apostol
Pavel (Efes. II, 20) — la măreţul edificiu obştesc, care este Biserica. Bunul Dum
nezeu să binecuvînteze această strădanie. El să vă împuternicească în păstrarea
credinţei, a dragostei şi a unităţii duhovniceşti, atît de folositoare pretutindeni.
Acestea
să le închinaţi fără încetare Sfintei Biserici, ai cărei fii sînteţi, Biserioa
Ortodoxă Siriană a Răsăritului din India. Prisosiţi în dragoste faţă de toţi semenii,
fără deosebire, căci în ei noi vedem pe Hristos. Şi ştim că vă iubiţi ţara în care
locuiţi, India, pe care şi noi o iubim şi cu care România are legături de colaborare
şi prietenie.
Mulţumind lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să ne unim astăzi rugă
ciunile şi gîndurile către El, Părintele nostru al tuturor, îmi îndrept cugetul spre El,
cerîndu-i să reverse peste această adunare harul şi ajutorul său».
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul a vorbit despre ideea de apostolicitate, co
mună celor două Biserici, şi despre cultura spirituală indiană.
Programul a continuat prin vizitarea bisericii din Perinare, mînăstirii de călu
gări Arşram Betania şi bisericii din Parimala.
Miercuri, 11 februarie 1976, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost invitată
să viziteze redacţia ziarului «Malayala Manorama» din Kottayam — unde I. P. S.
Mitropolit Teoctist a fost invitat să vorbească despre activitatea publicistică a Bi
sericii Ortodoxe Române, tipografiile noastre bisericeşti. Apoi, s-a vizitat Colegiul
Universităţii din Kottayam — unde I. P. S. Sa a vorbit despre legăturile dintre cele
două Biserici, unite pe aceeaşi credinţă primită direct de la Apostoli — şi Cole
giul «Mar Thoma» din Thiruvalla, unde P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul a vorbit
despre cultura şi religia indiană, subliniind că acestea sînt privite cu mult interes
în România.
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aceeaşi zif delegaţia Bisericii noastre a vizitat Asociaţia de femei «Marha
Sannajan» din localitatea Baligamadam, unde I. P. S. Mitropolit Teoctist al
a vorbit iarăşi despre Biserica Ortodoxă Română şi legăturile frăţeşti cu
Ortodoxă Siriană din India.

Joi, 12 februarie 1976, delegaţia română a asistat la Sfînta Liturghie săvîrşită
de I. P. S. Mitropolit Gregorios, rectorul Seminarului, înconjurat de un sobor de preoţi
şi diaconi, în capela Seminarului teologic din Kottayam.
l

în aceeaşi zi, la orele 12, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost primită
de Sanctitatea Sa, Baselius Mar Thoma Mathews I, Catolicosul Bisericii Ortodoxe
Siriene a Răsăritului, la reşedinţa Catolicosatului din Kottayam, Kerala.
I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, conducătorul delegaţiei a transmis îm
brăţişările frăţeşti ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, care a vizitat
deja Biserica Ortodoxă din India, în anul 1969, ca invitat al Catolicosului Augen I,
decedat în noiembrie 1975. După prezentarea membrilor delegaţiei, I. P. S. Mitropolit
Teoctist a subliniat bunele relaţii existente între cele două Biserici şi a înmînat
daruri din partea Prea Fericitului Patriarh Justinian, care a împuternicit delegaţia
de a invita pe Sanctitatea Sa, Catolicosul Mathews I, de a face o vizită oficială
Bisericii Ortodoxe Române, în cursul anului 1977. La primire au asistat I. P. S. M i
tropolit Gregorios, Secretarul Comitetului Sinodal pentru relaţii externe şi alţi
preoţi. Cu acest prilej, Catolicosul Baselius Mar Thoma Mathews I a evocat vizita
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian în India, cu cîţiva ani în urmă, a mul
ţumit pentru darurile primite şi a acceptat cu bucurie invitaţia de a vizita Biserica
Ortodoxă Română, ca oaspete al Prea Fericitului Patriarh Justinian.
în continuarea programului din acea zi, s-a asistat la o adunare studenţească
în sala Colegiului din localitatea Pathamamthitta în cadrul căreia a luat cuvîntul
I. P. S. Filoxenos, Secretarul Sfîntului Sinod, I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei şi
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal.
Seara, Catolicosul Baselius Mar Thoma Mathews I a oferit în cinstea delega
ţiei, un dineu la Centrul ecumenic pastoral «Sophia Centre». Au rostit toasturi :
I. P. S. Mitropolit Theophilos Philipos, I. P. S. Teoctist al Olteniei şi Catolicosul
Baselius Mathews I.
Vineri, 13 februarie 1976, delegaţia Bisericii noastre a vizitat spitalul ridicat în
memoria lui Mar Gregorios «M.G.D.M. Hospital» din Kangazha, lîngă Kottayam,
unde I. P. S. Mitropolit Teoctist a rostit o cuvîntare ocazională, apoi biserica din
Peermade.
«

Sîmbâtă, 14 februarie 1976, oaspeţii români au vizitat localitatea Ernakulam,
iar seara au asistat, pe stadionul din localitate, în prezenţa cîtorva zeci de mii de
credincioşi, la adunarea prilejuită de ceremonia aducerii torţei cu lumina Sfîntului
Toma de la una din cele şapte biserici întemeiate după tradiţie de acest Apostol.
Duminică, 15 februarie 1976, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a asistat la
Sfînta Liturghie, săvîrşită de I. P. S. Mitropolit Theophilos în biserica «Sfînta Maria»
din Ernakulam.
I.
P. S. Mitropolit Teoctist a vorbit credincioşilordespre legăturile spirituale din
tre Biserica Ortodoxă Română si Biserica Ortodoxă Siriană a Răsăritului din India, despre aceeaşi origine apostolică a lor, despre prietenia şi dragostea frăţească
9
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dintre ierarhii, clerul şi credincioşii acestora. Apoi, I. P. S. a oferit cîteva daruri
acestei biserici.
în aceeaşi zi, la' orele 14, delegaţia Bisericii noastre a luat parte la o pro
cesiune, pe străzile oraşului Ernakulam, la care au fost prezenţi sute de mii de
credincioşi din toate colţurile Indiei de Sud. Catolicosul Baselius Mar Thoma
Mathews I, I. P. S. Mitropolit Teoctist şi Arhiepiscopul armean de Ierusalim, I. P. S.
Shahe Ajamian au luat loc într-un car alegoric, care deschidea procesiunea.
Seara, pe stadionul Maharaja din Ernakulam a avut loc un mare miting la
care au participat ierarhii indieni, reprezentanţii Statului Kerala, delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române, o delegaţie a Bisericii Armene, precum şi reprezentanţi ai Bi
sericii Romano-Catolice, Anglicane Caldeene şi ai Cultului musulman.
în cuvîntarea sa, I. P. S. Mitropolit Teoctist a făcut o scurtă prezentare a
Bisericii noastre şi a subliniat că Ortodoxia înseamnă dragoste, frăţietate, indepen
denţă şi autocefalie, că Bisericile Ortodoxe sînt Biserici surori şi ele au
datoria
de a cultiva şi adînci relaţiile de prietenie şi de colaborare.
Luni, 16 februarie 1976, delegaţia Bisericii a luat parte la festivitatea împli
nirii a 75 de ani de la construirea bisericii «Sfîntul Gheorghe» din Trivandrum,
capitala statului Kerala. Aici a fost primită de I. P. S. Mitropolit Korrilos, chiriarhul
locului.
Cu această ocazie, I. P. S. Mitropolit Teoctist a rostit o cuvîntare în care a spus :
«Dintru început, delegaţia. Bisericii Ortodoxe Române vă adresează mulţumiri
pentru primirea călduroasă şi pentru simpatia pe care i-aţi arătat-o la sosirea noas
tră in faţa unei asemenea asistenţe distinse. îndreptăm cuvint de gratitudine către
Sanctitatea Sa Catolicosul Baselius Mar Toma Matei, precum şi către înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit Korrilos, pentru frumoasa şi cuprinzătoarea prezentare făcută
Bisericii noastre şi nouă, membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
Asemenea momente de frăţească bucurie — delegaţia Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, a avut prilejul să le trăiască — ca oaspeţi ai Bisericii Ortodoxe Siriene de
Răsărit, în cele aproape zece zile de cînd ne aflăm în Kerala, ţara cocotierului,
această frumoasă şi ospitalieră Indie de Sud. Participarea •noastră la diferite adunări
creştine, organizate în cinstea Sanctităţii Sale Catolicosului, vizitarea unui însemnat
număr de biserici, colegii, mînăstiri şi alte aşezăminte religioase ne-au dat posibi
litatea să apreciem activitatea deosebit de bogată, pe care o desfăşoară Biserica
Ortodoxă Siriană de Răsărit. Aducînd cuvînt de cinstire, ne alăturăm din toată
inima, distinşilor oratori în frunte cu Sanctitatea Sa Catolicosul, pentru a saluta con
ducerea Bisericii din oraşul Trivandrum, clerul şi credincioşii ei, cu prilejul aniver
sării a 75 de ani de la înălţarea acestui lăcaş de închinare.
Biserica, în faţa căreia ne aflăm, reprezintă nu numai edificiul văzut în care
se înalţă de către cler şi credincioşi, rugăciuni de obşte din care nu lipseşte Sfînta
Liturghie, ci ea este în acelaşi timp chipul Tronului dumnezeiesc. Aici sălăşluieşte
toată înţelepciunea cea mai presus de fire, tot harul sfinţitor care se revarsă, fără
încetare, peste întreaga adunare a credincioşilor, uniţi prin credinţa şi mărturisirea
Mîntuitorului Iisus Hristos şi a învăţăturii aduse de El pe pămînt. Biserica, în acest
Înţeles, este ca Trup al Domnului Hristos, izvorul vieţii duhovniceşti şi dreptarul
credinţei celei adevărate. în Biserică şi prin ea se păstrează şi se predică învăţătura
f/o credinţă, aşa cum au predicat-o şi au apărat-o Sfinţii Apostoli, rînduiţi pentru
uceastă misiune de însuşi Iisus Hristos cel înviat şi întăriţi de Duhul Sfînt la Cincizecime.
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Această scumpă moştenire, noi românii o păstrăm în mod neştirbit în BJserica
Ortodoxă Română de aproape două mii de ani. Sîntem ca popor, printre primele din
Europa, încreştinat de un ucenic al Lomnului, Sfîntul Apostol Andrei, şi sîntem sin
gurul popor cu obîrşia latină şi de credinţă ortodoxă. Ortodoxia ne-a călăuzit viaţa
bisericească unitară şi ne-a învăţat să acordăm aceeaşi cinstire tuturor apostolilor
Iui Hristos. Este, socotim, o impietate faţă de rolul lor covîrşitor în zidirea unei
singure şi Apostolice Biserici, să facem pe unii mai mari sau să li se atribuie alte
rosturi, omeneşti, decît cele cu care însuşi Mîntuitorul şi Duhul Sfînt i-a învestit pe
toţi. Ortodoxia ne arată limpede acest adevăr, şi din acest izvor noi ne adăpăm, creş
tem, ne înălţăm pe treptele sfinţeniei şi ne simţim uniţi în Hristos, fără deosebire
de naţionalitate, stare socială sau culoare a pielii. învrednicindu-se de vorbirea în
limbi în ziua Cincizecimii, Sfinţii Apostoli au putut astfel duce la îndeplinire po
runca de a predica Evanghelia la toate neamurile, hărăzite de a se bucura fiecare
în graniţele sale de starea de Biserică naţională, liberă şi autocefală.
Păstrătoare credincioasă a întregului tezaur de credinţă din primele veacuri
creştine pînă în zilele noastre, Biserica Ortodoxă Română ca Biserică autocefală şi
naţională, aduce cu rîvnă şi dragoste aportul ei la refacerea unităţii creştine şi la
promovarea ecumenismului. Sub călăuza înţeleaptă şi părintească a Prea Fericitului
Patriarh Justinian, ea a statornicit legături frăţeşti cu multe Biserici şi confesiuni
religioase din ţară şi de peste hotare. Preţuindu-le comoara de tradiţii şi datini pro
prii fiecăreia, Biserica Ortodoxă Română Ie vede pe toate, indiferent de numărul
lor de credincioşi, Biserici egale. Dreptul la autocefalie, dreptul de a se organiza
independent şi fără amestec de jurisdicţie din afară este un drept sfînt pentru toate
Bisericile naţionale, rînduială care a intrat de veacuri în tradiţia creştină. Pe aceste
temelii, Biserica Ortodoxă Română s-a identificat cu aspiraţiile sfinte de libertate,
independenţă şi suveranitate, nutrite de poporul român şi, bucurîndu-se de o de
plină libertate îşi împleteşte strădaniile cu acelea ale ţării noastre România — paş
nică şi înfloritoare.
V

Fericită de a împărtăşi satisfacţia faţă de rolul Bisericii în acţiunea de cultu
ralizare, evidentă în statul Kerala, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române urează mulţi
şi fericiţi ani Sanctităţii Sale Catolicosul Baselius Mar Toma Matei I, înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Korrilos şi tuturor celor de faţă».
în seara aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii noastre a fost primită de Excelenţa
Sa Dl. Achuta Menon, primul ministru al statului Kerala. Cu această ocazie a avut
loc un schimb de vederi asupra legăturilor bisericeşti dintre Biserica noastră şi Bi
serica Ortodoxă Siriană a Răsăritului din India, precum şi a bunelor relaţii dintre
poporul român şi cel indian.
A urmat un dineu, oferit de parohia «Sfîntul Gheorghe», în cadrul căruia au
rostit toasturi : I. P. S. Mitropolit Teoctist, I. P. S. Arhiepiscop Ajamian şi Dl. primministru Achuta Menon. Cu acest prilej înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist a spus :
«Exprimînd mulţumiri conducerii Bisericii Ortodoxe Siriene din Trivandrum
pentru prilejul din această seară de a fi împreună cu Domnul prim-ministru, însoţit
de înalte personalităţi din guvernul Keralei, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
găseşte un binevenit prilej să dea expresie recunoştinţei sale şi pentru atenţia de
care s-a bucurat din partea statului în timpul călătoriei în India. Găzduiţi în acest
frumos palat guvernamental, am fost fericiţi ca, în cadrul primirii pe care Exce-
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ienţa Sa, Domnul prim-minîstru Achuta Menon ne-a acordat-o, să arătăm cît de mult
am fost impresionaţi văzînd pretutindeni tineri şi copii cu cărţile sub braţ mergînd
sau întorcîndu-se de la şcoală. Am remarcat, de asemenea, că în acţiunea de cul
turalizare din acest stat, Biserica Ortodoxă Siriană de Răsărit, în frunte cu Sancti
tatea Sa Catolicosul Baselius Mar Toma Matei I, este prezent prin organizarea şi
susţinerea a numeroase colegii, şcoli şi alte aşezăminte sociale vizitate de noi în
acest timp.
«

Sprijinirea năzuinţelor nobile ale popoarelor în mijlocul cărora activează Bi
sericile este una din trăsăturile esenţiale ale Ortodoxiei. In lumina ei, Bisericile Or
todoxe locale sînt Biserici naţionale şi îşi statornicesc legăturile lor pe cele mai
vitale principii creştine şi umane, de egalitate şi dragoste, care exclud orice formă
de supremaţie jurisdicţională, orice formă de amestec din afară sau tendinţe de do
minare. Pe acest luminos drum al adevăratei slujiri creştine se află în zilele noas
tre închegate legăturile frăţeşti dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Orto
doxă Siriană de Răsărit. Contactele frăţeşti dintre cele două Biserici au adus roade
nu numai în domeniul religios, ci şi în • promovarea prieteniei şi colaborării dintre
ţările
noastre, Republica Socialistă România şi India. Slujind cu credincioşie doc
trina şi tradiţiile noastre apostolice, noi slujim în aceeaşi măsură tradiţiile popoa
relor noastre, năzuinţele lor de dreptate, de pace şi de prosperitate. Pentru noi,
India reprezintă nu numai leagănul unei culturi de mai multe ori milenare, ci şi
ţara prietenă, în care se află astăzi lucrînd în domeniul industriei petrolului nume
roşi specialişti români — aşa cum aţi afirmat, Domnule prim-ministru. Este cunos
cută în lume activitatea Bisericii Ortodoxe Române care, împreună cu celelalte
culte din România, se bucură de o deplină libertate religioasă, în toată strădania
ei. însăşi prezenţa noastră aici, răspunzînd invitaţiei Sanctităţii Sale Catolicosului
Baselius Mar Toma Matei I, adresată Prea Fericitului Patriarh Justinian al Româ
niei, ca şi vizitele în ţara noastră a unor ierarhi ai Bisericii din India, sînt mărturii
ale bogatei lucrări desfăşurate de Biserica Ortodoxă Română.
încrezători într-o cît mai largă cunoaştere şi colaborare de viitor, în numele
Prea Fericitului Patriarh Justinian al Bisericii Ortodoxe Române, delegaţia noastră
salută cu căldură prezenţa Domniei Voastre Domnule prim-ministru şi adresează, şi
cu acest prilej, cele mai calde urări de rodnică arhipăstorire Sanctităţii Voastre,
Baselius Mar Toma Matei I, la conducerea Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului.
Pentru a sublinia dragostea noastră frăţească pentru înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Korrilos, clerul şi credincioşii, care ne-au întîmpinat cu multă căldură, înmînăm
înalt Prea Sfinţiei Sale engolpionul şi crucea din partea Prea Fericitului Patriarh
Justinian, cu doriri de a le purta cu depline bucurii duhovniceşti mulţi şi fericiţi ani».
Marţi, 17 februarie 1976, oaspeţii români au vizitat templul lui Shiva din Tri
vandrum, localitatea Kovalam şi Capul Comavin.
/
Miercuri, 18 februarie 1976, delegaţia Bisericii noastre a plecat la Bombay unde
a vizitat parohia ortodoxă siriană din localitate.
Joi, 19 februarie 1976, s-a vizitat insula Elefanta, cu templul lui Shiva. Cu
aceasta, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române şi-a încheiat vizita oficială în India.
întoarcerea în ţară s-a făcut prin Frankfurt pe Main (R. F. Germania).
Vizita delegaţiei noastre în India a constituit un eveniment de seamă, pentru
dezvoltarea relaţiilor ecumenice dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Or
todoxă Siriană a Răsăritului din India.
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LUCRĂRILE SECRETARIATULUI INTERNAŢIONAL
AL CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
Intre 14— 16 ianuarie 1976 s-au desfăşurat la Praga lucrările Secretariatului
Internaţional al Conferinţei Creştine pentru Pace, la care, din partea Bisericii Or
todoxe Române, a participat P. C. Pr. Ilie Georgescu. La lucrări au fost prezenţi
majoritatea membrilor Secretariatului (U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia, R.D.
Germană, R.F. Germania, Olanda, Sierra-Leone).
Referatul principal prezentat de Prof. Josef Smolik s-a in titu lat: Contribuţia
Adunării Generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi pentru pace
şi dreptate. iîn referatul său profesorul cehoslovac a făcut o prezentare a modului
în care s-au desfăşurat lucrările de la Nairobi (23 noiembrie— 10 decembrie 1973)
precum şi o analiză a rezultatelor. S-a evidenţiat faptul că la Nairobi s-a urmărit
punctul de vedere teologic în problemele sociale, participanţii acordînd o deosebită
atenţie discutării premiselor unei noi ordini economice internaţionale prin care se
ţine seama de problemele imediate ale ţărilor neangajate şi ale celor în curs de
dezvoltare.
,
,
Adunarea de la Nairobi a acordat o atenţie deosebită problemei păcii şi des
tinderii internaţionale, precum şi cele ce privesc continentul african (lichidarea
vestigiilor coloniale, rasismul şi apartheidul). S-au evidenţiat de asemenea moda
lităţile de cooperare dintre Conferinţa Creştină pentru Pace şi Consiliul Ecumenic
al Bisericilor, cooperare subliniată şi cuj alte prilejuri.
După referatul prezentat, episcopul Ian Mihalko a luat cuvîntul în numele
Consiliului ecumenic local. Vorbitorul a asigurat încă o dată conducerea Conferin
ţei Creştine pentru Pace de tot sprijinul moral şi material al Bisericilor din Ceho
slovacia.
în încheierea lucrărilor s-a adoptat un comunicat al sesiunii. După aceasta
Dl. I. Hruza, directorul oficiului federal pentru problemele religioase din Ceho
slovacia a oferit participanţilor la sesiune un cockteil la hotelul «Moscova» din
Praga.
ŞEDINŢA PREZIDIULUI CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE
*

Intre 29— 31 ianuarie 1976, a avut loc la Bad-Gandersheim, în R. F. Germania,
şedinţa Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene, la care, din partea Bisericii O r
todoxe Române, a participat P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, care
a avut delegaţie de a-1 înlocui pe I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei.
Cu acest prilej, secretarul general al Conferinţei Bisericilor Europene, Dr. Glen
Garfield Williams a prezentat raportul privind rolul pe care îl joacă Bisericile din
Europa pentru înţelegere, pentru stabilirea şi menţinerea unui climat bun între Est
şi Vest.
*

Cu prilejul raportului directorului de studii, s-a propus ca una din şedinţele
viitoare ale unui grup de studii europene să ia apărarea celor care refuză serviciul
militar pe motive de impedimente de conştiinţă. P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul
a luat cuvîntul explicînd că ar fi nepotrivit ca această Conferinţă să se amestece
în probleme în care statele europene au legi precise. în continuare, P. S. Sa a vor
bit despre motivele de conştiinţă, care fac pe majoritatea oamenilor să fie gata
a-şi jertfi viaţa pentru patrie. Noi trebuie să luptăm pentru pace, dezarmare şi o
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rînduială economică echitabilă, în aşa fel încît să fie înlăturate bazele orînduirii
care mai cheamă încă oamenii sub arme şi care mai motivează necesitatea luptei
cu agresiunea. Acest punct de vedere al P. S. Sale a fost însuşit de participanţii la
şedinţă.
Au fost de asemenea discutate raporturile dintre Conferinţa Bisericilor Euro
pene şi Biserica Romano-Catolică, rezultatele celei de a V-a Adunări generale a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor la Nairobi-Kenya, relaţiile cu Conferinţa Creş
tină pentru Pace, rezultatele Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa.
Au fost fixaţi delegaţii la viitoarea întrunire a Comisiei mixte (C.I.C.A.R.W. S.— K.E.K),
ce va avea loc între 19—27 aprilie la Bucureşti.
A fost format un grup-nucleu din cinci persoane care să pregătească o adu
nare cu tema Ecumenismul în Europa la care Biserica Ortodoxă Română este soli
citată să numească un reprezentant al acestui grup-nucleu. S-a creat de asemenea
un grup comun de lucru între Conferinţa Creştină pentru Pace şi Conferinţa Bise
ricilor Europene în care a fost propus a face parte şi I. P. S. Mitropolit Nicolae al
Banatului.
Viitoarea întîlnire a Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene va avea loc
între 24— 26 noiembrie a.c. în Portugalia sau Elveţia.
La invitaţia Dr. Gerhard Heintze, Episcopul evanghelic de Brunschwig, P. S.
Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, a ţinut în oraşul Bad-Gandersheim,
o conferinţă despre Biserica Ortodoxă Română astăzi, în faţa unui auditoriu nume
ros, conferinţa fiind bine primită.
LUCRĂRILE COMISIEI ANTIRASISM
ALE CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
Intre 2— 6 februarie 1976 a avut loc la Academia Evanghelică Arnoldsheim din
Schmitten Frankfurt — R. F. Germania — sesiunea de lucru a Comisiei antirasism a
Conferinţei Creştine pentru Pace, la care din partea Bisericii Ortodoxe Române a
participat P. S. Episcop Nestor Severineanul, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei.
La lucrări au luat parte peste 40 de delegaţi din toate continentele. în prima
şedinţă de lucru participanţii au fost salutaţi de pastorul Martin Stohr, directorul
Academiei Evanghelice Arnoldsheim, din R. F. Germania şi de pastorul KarolyToth,
secretarul general al Conferinţei Creştine pentru Pace.
A fost prezentat apoi referatul tratînd acţiunile întreprinse de către Conferinţa
Creştină pentru Pace în problema antirasială pînă la zi.
Luînd cuvîntul, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a expus învăţătura Bise
ricii Ortodoxe, potrivit căreia orice asuprire sau exploatare a oamenilor, acţiu
nile de discriminare, rasismul, colonialismul şi neocolonialismul, sub toate formele'
lor, vizibile sau ascunse, sînt păcate atît înaintea lui Dumnezeu cît şi a oamenilor.
Această învăţătură a fost arătată de Mîntuitorul, şi a fost accentuată atît de Sfinţii
Apostoli cît şi de către Sfinţii Părinţi.
în continuarea expunerii sale, P. S. Episcop Nestor a arătat că Biserica Orto
doxă Română are o experienţă seculară, chiar dacă altădată nu se bucura de
recunoaşterea autocefaliei sale depline. Astăzi, — a arătat vorbitorul — sîntem
o Biserică autocefală şi un popor liber şi stăpîn pe prezentul şi viitorul nostru.
Iliserica Ortodoxă Română sprijină pe linie bisericească menţinerea libertăţii fie<«irui popor în lume, dobîndirea libertăţilor unor popoare care sînt lipsite de drep
turi. Prin aceasta Biserica noastră îşi aduce contribuţia sa la instalarea unei noi
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ordini economice, sociale şi politice în lume, la înlăturarea urmărilor nefaste ale
rasismului şi la instaurarea dragostei şi păcii între oameni şi popoare.
Cuvîntarea şi intervenţiile delegatului român s-au bucurat de o deosebită
atenţie, constituind, apoi, concluziile lucrărilor acestei întruniri.
SEMINARUL PENTRU DIALOGUL ISLAMO-CREŞTIN

*

în ziua de 1 februarie a.c. în Sala Congreselor din Tripoli — Capitala Libiei
— s-au deschis lucrările Seminarului pentru dialogul dintre lumea musulmană şi
Biserica Romano-Catolică. Invitaţia de participare a fost făcută de către conducerea
statului musulman Libian, în colaborare cu Cetatea Vaticanului. Din partea Bise
ricii Romano-Catolice au participat: Cardinalul Sergio Pignedoli, preşedintele Se
cretariatului pentru relaţiile cu necreştinii, Episcopul Piero Rossano, secretar al Se
cretariatului, Pr. Franţois Abu Moukh, şeful secţiei pentru relaţiile cu musulmanii
în cadrul aceluiaşi Secretariat şi alţii.
Din partea islamică a luat parte Dr. Mohammad Ahmed Sharif, Ministrul In
strucţiunii şi Educaţiei Publice din L ibia; Ahmed Shehati, secretarul pentru Rela
ţiile Externe ale Uniunii Socialiste Arabe din Libia ; Dr. Abdur-Rahman Utbah, pro
fesor la Şcoala normală din Tripoli (Libia); Ibrahim-al-Ghuwayl, jurist, membru al
Uniunii Socialiste Arabe (Libia); Dr. Sobhi Saleh, profesor la Universitatea libaneză
(Liban); Dr. Izzid-Din Ibrahim, consilier al emirului în Emiratele Unite (Golful A ra
bic) ş.a.
între observatori, în afară de catolici şi musulmani, s-a remarcat prezenţa
unor protestanţi şi a unui număr de reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe şi ai Bise
ricilor Vechi-Orientale. Astfel, din sînul Bisericilor Ortodoxe au fost de faţă observatori din Patriarhia Alexandriei (I. P. S. Mitropolit Parthenios al Cartaginei, cu doi
însoţitori); Patriarhia Moscovei (P. S. Episcop Macarie, reprezentant permanent la
Geneva, pe lîngă Consiliul Ecumenic al Bisericilor); Arhiepiscopia Ciprului (pro
fesorul Benedictos de la Seminarul din Nicosia); Arhiepiscopia Greciei (profesorii
Nikos Nissiotis şi George Roditis); Bisericile Vechi-Orientale au fost reprezentate
de observatori veniţi d in : Biserica Coptă din Egipt, Biserica Etiopiei, Biserica Si
riană (Liban şi Siria), Biserica Chaldeeană din Irak.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au p a r tic ip a tI. P. S^ Arhiepiscop Dr. Antim
Nica al Tomisului şi Dunării de Jos şi P. C. Pr. Asistent Alexandru I. Stan de la
Institutul teologic universitar din Bucureşti.
Din delegaţia română, alături de reprezentanţii Patriarhiei Române, au făcut
parte Şeful Cultului Musulman, Muftiul Mehmet Jakub, însoţit de Negeat Osman,
imamul geamiei din Ciocîrlia (com. Constanţa), care se aflau deja la Tripoli, îm
preună cu Dl. Menat Sadi, preşedintele C.A.P. Tătaru, com. Comana (jud. Constanţa),
toţi invitaţi ai şeicului Mahmud Subhi, Preşedintele Asociaţiei «Chemarea Islamică»
din Libia.
Lucrările Seminarului pentru Dialogul islamo-creştin s-au deschis festiv în
după-amiaza zilei de duminică 1 februarie, prin recitarea unor versete din Coran şi
citirea unei pericope din Sfînta Evanghelie de la Matei V, 1— 12. A urmat alocu
ţiunea de salut adresată de Preşedintele delegaţiei islamice, Mohammad Ahmed
El-Sharif, Ministrul Instrucţiunii şi Educaţiei din Libia, şi alocuţiunea preşedintelui
delegaţiei creştine romano-catolice, Cardinalul Sergio Pignedoli, conducătorul Secre
tariatului general pentru necreştini de pe lîngă Vatican.
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După aceste alocuţiuni, cele două delegaţii şi-au ales raportorii seminarului
şi un Secretariat pentru redactarea documentelor privind desfăşurarea şedinţelor.
Luni, 2 februarie, dimineaţa, s-au susţinut două referate, pe tema : Religia ca
ideologie de viaţă, de către Dr. Abd-ur-Rahman Utbah şi Antony Chullikal. Mem
brii comisiilor au făcut scurte intervenţii asupra referatelor şi, după aceea, s-a dat
observatorilor prezenţi în sală posibilitatea de a rosti saluturi sau comentarii cu
privire la dialogul început.
Luînd cuvîntul mai întîi /. P. S. Arhiepiscop Dr. Antim Nica a spus :
«Domnule Preşedinte,
Dragi prieteni creştini şi musulmani,
Onorată Adunare,
Sîntem deosebit de bucuroşi să ne aflăm aici la această importantă întrunire
islamo-creştină, ca delegaţi observatori din partea Patriarhiei Ortodoxe Române şi
a Cultului Musulman din România şi să aducem vii mulţumiri înaltelor foruri or
ganizatoare, care ne-au adresat amabila lor invitaţie de participare.
De asemenea, sîntem fericiţi să venim într-o ţară frumoasă şi prietenă, plină
de vestigii ale unei vechi civilizaţii romane şi islamice, şi unde, între altele, am
regăsit cu deosebită emoţie glorioasele urme ale romanilor, strămoşii poporului nos
tru român. Totodată, avem plăcutul prilej de a cunoaşte o ţară independentă, ge
neros dăruită de Dumnezeu cu resurse naturale, o ţară în care se depun eforturi
însemnate de către marele conducător al Revoluţiei de la 1 septembrie, Colonelul
Moammer El Geddafi, pentru bunăstarea şi progresul întregului popor al Libiei.
Ne-a fost dat, în acelaşi timp, să luăm cunoştinţă cu plăcere de succesele re
marcabile obţinute de poporul libian frate în toate domeniile de activitate.
Salutăm călduros iniţiativa luată de Republica Arabă Libiană, împreună cu
Statul Vatican, a căror cooperare a făcut posibilă ţinerea acestui dialog inter-religios, dorit şi binevenit pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre creştinii şi musulmanii
din lumea de astăzi.
Contactele şi dialogul dintre oamenii de diferite ideologii constituie o nece
sitate izvorîtă din imperativele vremii în care trăim, şi totodată, pentru noi re
prezentanţii religiilor, acestea sînt îndatoriri morale, ce decurg din înseşi temeliile
învăţăturii noastre de credinţă şi din conştiinţa noastră religioasă.
Este timpul ca vechile tensiuni religioase de veacuri să fie abandonate, iar
rămăşiţele atitudinilor ostile reciproce să fie definitiv .anihilate. Credinţa noastră
hilr-un singur Dumnezeu Milostiv şi îndurat, trebuie să devină un factor unificator,
rare să ne apropie în respect, preţuire şi dragoste unii faţă de alţii. Ne sînt vii
In cuget cuvintele Sfintelor Scripturi, care spun că «Dumnezeu, care a zidit lumea
uceasta şi toate cele ce sînt într-însa... a făcut dintr-un sînge întregul neam ome
nesc, ca să locuiască peste toată faţa pămîntului» (Fapte XVII, 24— 26).
Adîncind acest veşnic adevăr, noi avem ferma convingere că formăm cu toţii
o singură familie umană şi că principala misiune a religiilor pe care le reprezentăm
r.s/e de a sluji armonia socială, binele comun şi fericirea tuturor oamenilor.
în acest sens, însuşi Domnul nostru Iisus Hristos a rostit următoarele cuvinte
alinte : «Eu am venit ca lumea viaţă să aibă, şi încă din belşug» (Ioan X, 10).
Acestea sînt temeiurile pentru oare noi ne punem deosebite speranţe în lurţările dialogului început aici între credincioşii Evangheliei şi cei ai Coranului, şi
rare lucrări, desigur continuate şi lărgite, vor contribui la deschiderea de noi persn .o .H . — 7
%
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pective şi orientări în relaţiile dintre creştini şi musulmani, vor aduce un spor de
încredere reciprocă şi de colaborare şi vor înlesni crearea unui climat de destin
dere internaţională şi de pace în lume.
Prea distinsă adunare,
Poporul nostru român priveşte cu simpatie orice străduinţă pentru ridicarea
nivelului de viaţă al oamenilor şi susţine necesitatea rezolvării tuturor conflictelor
dintre naţiuni pe calea dialogului şi a tratativelor paşnice.
Poporul nostru urmăreşte îndeaproape procesul de lichidare a rămăşiţelor co
lonialiste şi a tendinţelor neo-colonialiste de orice lei şi sprijină cu hotărîre aspi
raţiile popoarelor de a se elibera de sub apăsarea şi dominaţia imperialistă. De
asemenea, el acordă o atenţie deosebită rolului pe care-1 pot avea ţările mici şi
mijlocii în aplanarea conllictelor dintre popoare, pentru instaurarea unei păci
drepte şi trainice în lume, pentru garantarea dreptului sacru al fiecărui stat şi po
por la independenţă, libertate, suveranitate naţională, dreptul la dezvoltare potrivii
sistemului economic şi social pe care şi l-a ales.
Aceste principii de etică socială şi internaţională au fost subliniate de pre
şedintele României — Nicolae Ceauşescu — , cu ocazia vizitei sale în această ţară,
acum doi ani
în urmă, cînd a fost primit cu entuziasm şi prietenie de poporul
libian.
Totodată
şi cultele din ţara noastră, profund conştiente de răspunderea lor
spirituală faţă de credincioşii proprii şi faţă de viaţa publică, bucurîndu-se de liber
tate religioasă, trăiesc în bună înţelegere şi armonie unele cu altele şi colaborează
cu succes în acţiunile de interes obştesc, pentru progresul noii societăţi din ţara noastră.
între aceste culte sîntem fericiţi să menţionăm că, alături de Biserica Orto
doxă Română, Comunităţile islamice al căror distins conducător, marele Muftiu
Mehmet Iacub, prezent împreună cu noi la această Adunare,
oferă un exemplu
de convieţuire paşnică şi de loială cooperare cu ceilalţi cetăţeni din ţara noastră.
Şi ca să încheiem, premiteţi-mi ca
în numele delegaţiei noastre la această
Adunare şi al clerului şi credincioşilor noştri, să aducem acestei prestigioase şi me
morabile întruniri urările noastre sincere de succes deplin, pentru atingerea înal
telor scopuri pe care ea le urmăreşte, spre binele comun al părţilor reprezentate
aici şi al omenirii întregi, ca şi spre lauda şi preamărirea preasfîntului nume al ceres
cului nostru Dumnezeu şi Părintej tuturor.
Cuvîntul de salut al I.P.S. Arhiepiscop Dr. Antim Nica a fost ascultat cu viu
interes de cei prezenţi.
Organizatorii au multiplicat textul în limba engleză şi arabă şi l-au distribuit
participanţilor.
în după-amiaza aceleiaşi zile Preşedintele Libiei, colonelul Moammer El-Geddafi, a fost invitat să ia parte la discuţii. După cîteva întrebări puse celor două
comisii, preşedintele El Geddafi a expus punctul său de vedere asupra relaţiilor
care trebuie să existe între adepţii religiilor monoteiste şi asupra posibilităţilor
de ameliorare a acestor relaţii. între altele, a spus : «Dacă musulmanii ar fi înţe
les pe deplin Coranul, dacă creştinii ar fi înţeles pe deplin Biblia şi dacă evreii
ar fi înţeles bine Vechiul Testament, eil( ar fi descoperit că nu există deosebiri esenţiale
care să ducă în chip -necesar la războaie».

VIAŢA BISERICEASCĂ

99

Prezenţa şi participarea sa activă la lucrări au conferit dialogului un stimu
lent şi un prestigiu deosebit.
Marţi, 3 lebruarie, s-au prezentat referate asupra subiectului : Bazele doctri
nare comune celor două religii şi punctele de convergenţă, de către Prof. Maurice Borrmans şi Dr. Ismail Farouqi. După-amiază au urmat discuţii referitoare la
problemele ridicate de referenţi.
Miercuri, 4 februarie, a fost tratată tema : Dreptatea socială — rod al credin
ţei in Dumnezeu, referatele fiind susţinute de Prof. Arnulf Camps şi Ibrahim al
Ghuwayl.
Joi, 5 lebruarie, cele două comisii au prezentat referate asupra subiectului :
Cum putem să înlăturăm prejudecăţile şi lip&:i de încredere care ne despart ? A u
torii referatelor au fost : Mohammad Laishoubi şi Arnulf Camps.
între vorbitorii de seamă din partea observatorilor, menţionăm pe Raphael
Ca-ldera — fost preşedinte al Venezuelei. Acesta a insistat — printre altele — să
se continue asemenea întruniri, într-o atmosferă de sinceritate şi prietenie, spre a
se realiza un orizont mai larg cu privire la justiţia socială pe plan internaţional.
De asemenea, între numeroşii observatori, a luat cuvîntul reprezentantul UNESCO,
Episcopul Athanasios din Biserica Siriană (Liban) şi Prof. Dr. Nikos Nissiotis (Bi
serica Ortodoxă a Greciei).
«

La sfîrşitul lucrărilor, membrii celor două comisii, catolică şi islamică, au în
tocmit un amplu comunicat, căruia i s-a dat citire în ultima şedinţă, vineri, 6
lebruarie :

Comunicat comun:
...Cele două părţi afirmă că credinţa în Dumnezeu implică in mod necesai
susţinerea dreptului in toată lumea, şi contribuţia la victoria demnităţii şi a fe
ricirii omului. Ele îndeamnă toate forţele binelui din lume să pună in practică
acest principiu in conduita indivizilor, a comunităţilor şi a popoarelor şi a state
lor, pentru a le mobiliza in faţa nedreptăţii in toate formele ei şi pentru a face
să triumfe demnitatea omului, ca omul să-şi realizeze bunăstarea şi libertatea sa.
Cu privire la respectarea demnităţii omului, cele două părţi resping şi de
nunţă discriminarea rasială sub toate formele ei, deoarece aceasta constituie o de(fradare a omului, cinstit de Dumnezeu.
în vederea realizării bunăstării omului, cele două părţi afirmă necesitatea de
a-şi unifica eforturile spre a pune in serviciul umanităţii programele de dezvoltare,
planificare, repartizarea bogăţiilor şi schimburilor internaţionale, deoarece existenţa
milioanelor de înfometaţi şi dezmoşteniţi, în diferite părţi ale lumii, constituie o
ruşine pentru umanitate şi are repercusiuni asupra tuturor valorilor religioase. Prin
urmare, cele două părţi lansează un apel insistent către toate statele, instituţiile şi
organismele internaţionale care se ocupă de dezvoltare, să acorde importanţă pri
mordială acestor obiective.
Cele două părţi afirmă că pacea face parte din însăşi misiunea religiei. Cele
două părţi aspiră la realizarea păcii pe baza justiţiei şi a dreptului. Ele fac apel la
ţările care dispun de arme distrugătoare să înceteze fabricarea lor şi să-şi concentreze
rlorturile în slujba obiectivelor paşnice, pentru a realiza fericirea şi prosperitatea ome
nirii.
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Patrimoniul civilizaţiei şi al culturii aparţine întregii umanităţi. Omenirea este
îndreptăţită să moştenească acest patrimoniu într-un mod corect şi just.
Ţinînd cont de circumstanţele de neîncredere care au existat între lumea musul
mană şi lumea creştină, cele două părţi cer universităţilor, aşezămintelor religioase
şi institutelor teologice, să înlesnească şi să asigure schimburi de profesori din cele
două religii.
Pentru a reduce distanţa dintre statele avansate din punct de vedere ştiinţific
şi ţările în curs de dezvoltare, convinse de dreptul tuturor popoarelor la progres,
cele două părţi solicită Organizaţiei Internaţionale pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
să elaboreze o Cartă Universală pentru dreptul tuturor popoarelor de a beneficia de
cuceririle ştiinţifice ale tehnologiei şi procedeelor tehnologice. Această cartă tre
buie să fie aprobată de Organizaţia Naţiunilor Unite.
Ţările lumii.a treia nu trebuie să fie private tocmai de acest drept.
Scopul Seminarului, aşa cum reiese din lucrările sale, a fost de a crea o nouă
atmosferă, de încredere reciprocă, între lumea musulmană, şi lumea creştină, pentru
a face să dispară feluritele urmări şi dificultăţi moştenite din perioadele de diver
genţă, de discordie şi de colonialism, de a cerceta adevăratele lor cauze şi a între
prinde eforturi comune pentru a le elimina.
»
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De remarcat este faptul că partea catolică angajată în acest colocviu a manifestat
reţineri faţă de unele articole din comunicatul final.
In general, lucrările Seminarului pentru dialogul islamo-creştin de la Tripoli s-au
desfăşurat într-o atmosferă de bunăvoinţă reciprocă.
Preşedintele El Geddafi a oferit o recepţie la sfîrşitul lucrărilor şi a primit pe
oaspeţi la palatul prezidenţial.
In cinstea Seminarului pentru dialogul islamo-creştin s-a emis o emblemă spe
cială, reprezentînd o turlă de biserică şi un minaret, aşezate oblic pe cărţile sfinte
deschise ale celor două religii, Evanghelia şi Coranul. în partea superioară a emble
mei două ramuri de măslin marchează simbolul păcii.
Cu prilejul încheierii lucrărilor, s-a emis un timbru special şi s-au organizat vi
zite la obiective turistice din epoca romană în localităţile Sabratha şi Leptis Magna,
situate pe litoralul sudic al Mediteranei.
Considerăm că prin dialogul de la Tripoli s-a făcut un început bun pentru cu
noaşterea şi apropierea dintre cele două religii monoteiste şi că asemenea iniţiative
trebuie continuate şi lărgite, astfel, îneît ele să slujească adecvat idealurile de pace
şi bună convieţuire ale credincioşilor tuturor religiilor de pe oricare meridian al globului pămîntesc pentru destindere, colaborare paşnică şi progres în lumea întreagă.

C R O N I C Ă
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Joi, 22 ianuarie 1976. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit în au
dienţă specială pe Dl. Traian Iancu, Directorul Uniunii Scriitorilor, Dl. Eugen Jebeleanu şi Dl. Dan Hăulică, în problema unei colaborări la cele 10 reviste şi publicaţii
ale Uniunii Scriitorilor.
Au fost de faţă şi P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi P. C.
Pr. Ioan Gagiu, directorul Administraţiei Patriarhale.
Sîmbătă, 24 ianuarie 1976. — Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian a pri
mit pe P. Cuv. Arhim. Vasile Costin, Superiorul Căminului românesc de la Ierusalim.
Joi, 12 februarie 1976. — La ora 12, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
primit vizita de curtoazie a noului Ambasador al Indiei la Bucureşti, Excelenţa sa
S. L. Kaul.
Au fost de faţă : P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul şi P. C. Pr. Ioan Gagiu,
directorul Administraţiei Patriarhale.
Sîmbătă, 14 lebruarie 1976. — La ora 11 Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit
pe reprezentantul Societăţii de Radio şi Televiziune Britanică (BBC) care împreună cu
doi colaboratori şi conduşi de Dl. Rus Remus au vizitat localităţi din Maramureş şi
din alte regiuni, mînăstiri, şi biserici-monumente istorice.
Aceşti reprezentanţi ai BBC vor veni şi de Sărbătorile Sfintelor Paşti* pentru
pregătirea unui film documentar.
La ora 12,30 Prea Fericirea Sa a primit pe Dl. consul general Ioan Popescu, de
la Ambasada Română din Paris, reîntors în ţară.
Luni, 16 februarie 1976. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit pe
dl. sculptor Obreja, de la I. B. Ateliere, reîntors de la Homs-Siria, unde a întocmit
proiectul pentru-sculptarea în lemn a unei catapetesme noi, la cererea Mitropolitului
de Homs, I. P. S. Sa Alexe.
Sîmbătă, 21 februarie 1976. — La ora 10,15 Prea Fericitul Părinte Patriarh Justi
nian a primit pe Mons. Albert Rauch şi pe Rev. Irineu Totzke de la Mînăstirea Niederaltaich (R. F. Germania) veniţi în ţara noastră ca invitaţi ai Prea Fericirii Sale.
Tot în această zi, după-amiaza, au sosit membrii delegaţiei sinodale venind din
Kerala-India, unde participaseră la unele festivităţi ale Bisericii Ortodoxe Siriene de
Răsărit.
P. Cuv. Arhim. B. V. Anania din USA ca invitat la sărbătorirea celei de a 75-a
aniversări a zilei de naştere a Prea Fericitului Patriarh Justinian.
Vineri, 27 februarie 1976. — La ora 13, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
a primit pe P. S. Episcop Germain Hardy şi pe însoţitorii P. S. Sale, le-a oferit albume
şi unele daruri.

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
ARHIEPISCOPIA MISIONARĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN AMERICA
Revista românească de spiritualitate ortodoxă, «Credinţa» nr. 1/1976. — Artico
lul Bunătatea şi dreptatea Domnului, semnat de Pr. Dr. Dumitru Bodale, constituie nu
numai o pildă grăitoare ci şi un .îndemn hotărît spre o viaţă creştină, o viaţă trăită
în Dumnezeu şi cu Dumnezeu. Bunătatea şi dreptatea dumnezeiască nu numai că nu
exclud această viaţă, ba mai mult o implică ca fiind constituantă permanentă a auten
ticităţii creştinismului.
Thoghts on the Bicentennial. I. P. S. Arhiepiscop Victorin se adresează prin in
termediul revistei «Credinţa» tuturor românilor care trăiesc pe pămîntul american, cu
îndemnul de a se alătura frăţeşte la sărbătorirea a 200 de ani de independenţă a Sta
tului american. I. P. S. Sa îşi exprimă dorinţa ca anul 1976, anul acestei aniversări,
să fie un an a l1bucuriei, păcii şi unităţii nu numai în cadrul etnic, românesc ci între
şi cu toate naţionalităţile din America.
Dl. Gheorghe Alexe, sub titlul Centre de documentare etnică înserează o serie
de instituţii americane specializate în colectarea, studierea şi valorificarea moşteni
rilor etnice, dintre care unele se ocupă direct de etnicitatea românească. între acestea
menţionează : South East Michigan Regional Ethnic Heritage Studies Center ^care
publică un foarte interesant «Ethnic Directory» şi o revistă bilunară «Heritage
Exchange») din Detroit, Wayne County Community College şi Macomb County Community College în Warren, Michigan^ American Institute for Writing Research din New
York care publică cartea documentară «Who's Who in Romanian America» etc.
Revista mai cuprinde ştiri din Eparhie şi rublicile «News from here and there»,
«Familia noastră», «Donaţii la Arhiepiscopie».
*

Aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Iordan
Revista de teologie şi cultură românească «învierea», nr. 8— 9/1975. — Pe pri
ma pagină este publicat reportajul documentar : Sărbătorirea Zilei numelui Prea Feri
citului Patriarh Justinian la Biserica română din Ierusalim. Ziua de 2 august, 1975,
sărbătoarea onomastică a Prea Fericitului Patriarh Justinian, a fost pentru Superiorul
şi personalul Bisericii ortodoxe române din Ierusalim prilej de bucurie şi de deosebită
festivitate.
La Sfînta Liturghie, Te-Deum, şi recepţia oferită cu această ocazie au luat parte
numeroşi ierarhi şi clerici din Patriarhia Ierusalimnului, reprezentanţi ai Bisericilor
creştine din Ierusalim, reprezentanţi ai Ministerului Cultelor şi ai autorităţii de Stat
din Israel, precum şi numeroşi creştini.
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. în cuvîntările rostite, P. Cuv. Arhim. Vasile Costin şi I. P. S. Arhiepiscop Artemios de Neapolis, reprezentantul Patriarhiei Ierusalimului, au conturat personalita
tea Prea Fericitului Patriarh Justinian şi aportul Prea Fericirii Sale în cadrul Bisericii
Ortodoxe Române şi pentru cauza Ortodoxiei şi a creştinismului.
Magdala, de Pr. Dr. Nicolae Neaga, constituie un studiu arheologic biblic cu
privire la localitatea Magdala, astăzi «El Medjel», este situată la cîţiva kilometri
de oraşul Tiberiada pe malul lacului Ghenizaret: De aici era originară Maria
Magdalena (Marcu XV, 40 şi Luca X, 40). Aici a poposit Iisus după înmulţirea
peştilor şi a pîinilor (Marcu XV, 40) şi a poposit de multe ori cînd se întorcea în
Galileea. Magdala însemna turn, adică înălţime de unde localnicii puteauurămări
apropierea străinilor de sat şi deplasarea turmelor lor.
în Sfînta Scriptură, localitatea apare pentru prima oară în cartea Facerii XXXV,
21 unde este numită Migdal Eder—Turneul turmei. Iosua (XIX, 38) identifică Migdal
Eder cu Magdala, din Sfînta Evanghelie după Matei (XV, 39) cea dintîi menţiune în
Noul Testament.
Diac. Drd. Emilian Corniţescu, semnează articolul Preligurarea Slintei Cruci în
Vechiul Testament. Autorul consideră toiagul lui Moise (Exod V, 22— 25; V II— V III;
XVII, 6—7), pomul vieţii din rai (Exod XIX, 30— 37), şarpele de aramă ridicat în pustiu
(Exod XXI, 6—9) ca prefigurări în Vechiul Testament ale Sfintei Cruci prin mijlocirea
căreia Dumnezeu ne-a adus viaţa veşnică şi ne vine în ajutor ca să trecem orice necaz
şi nevoie. Prin ea paşii noştri sînt îndreptaţi pe drumul dreptăţii şi al vieţii liniştite,
lipsite de valurile păcatului.
Astăzi este începătura bucuriei a toată lumea, de Monahia Eufrasia Sîrbu, relie
fează importanţa naşterii Sfintei Fecioare Maria pentru noi toţi, eveniment marcat
nu numai de Sfînta Scriptură dar şi de întreaga imnologie în pictură bisericească.
Ierom. Dosoftei Mocănaşu, în Lumină lină, remarcă vechimea acestui imn creştin
care este plin de învăţături de credinţă şi de învăţături morale.
Arhim. Dr. Vasile Costin semnează Din tezaurul patristic al Bisericii Ortodoxe.
Autorul se opreşte asupra Sfîntului Vasile cel Mare : «Despre folosul vieţii de obşte»,
prezentînd traducerea acestei lucrări.
Ana Popa, Semnificaţia unor reliefuri de pe Columna traiană, face unele conside
raţii cu privire la scenele marcate pe Columna lui Traian, care reprezintă o cronică
sculptată a războaielor daco-romane din anii 101— 102; 105— 106.

DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI
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PATRIARHIA CONSTANTINOPOLULUI
FEMEILE NU POT AVEA ACCES LA HIROTONIE. — într-o declaraţie publică,
Sanctitatea Sa Dimitrios, Patriarhul Constantinopolului a arătat, că problema hiroto
niei femeilor nu se pune în Biserica Ortodoxă. Mai mult, nici clerul, nici credincioşii
Bisericii Ortodoxe nu doresc aceasta.
REPREZENTANŢI A I PATRIARHIEI ECUMENICE IN CONSILIUL ECUMENIC AL
BISERICILOR. — La Adunarea generală de la Nairobi (Kenya) au fost aleşi din par
tea Patriarhiei din Constantinopol, urm ătorii: I. P. S. Hrisostom, Mitropolit de Mira
şi I. P. S. Paul, Mitropolitul ortodocşilor greci din Suedia.
BISERICA ORTODOXĂ DIN CRETA. — După cum se ştie, Biserica Ortodoxă a
Cretei numără aproximativ i/2 milion de credincioşi în opt dioceze cu circa 700 paro
hii. Biserica Ortodoxă a Cretei deşi depinde de jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice are
semiautonomie.

PATRIARHIA ALEXANDRIEI
NOII ALEŞI ÎN CONSILIUL ECUMENIC AL BISERICILOR. — La Adunarea ge
nerală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi -a fost ales în Comitetul
Central I. P. S. Partenios, Mitropolitul Cartaginei.

PATRIARHIA ANTIOHIEI
La adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi, din
partea Patriarhiei Antiohiei a fost ales în Comitetul Central I. P. S. Ignatios, Mitro
polit de Latakia.

LEGIUIRI NOI ÎN PATRIARHIA ORTODOXĂ A ANTIOHIEI
După ce a fost ales Patriarh al Antiohiei, pe data de 25 septembrie 1970, înalt
Prea Sfinţia Sa Elias al IV-lea a întreprins o nouă legiferare în sînul Patriarhatului,
începînd cu Legea Fundamentală, promulgată pe data de 23 iunie 1973, urmată de
Regulamentul Interior al Patriarhiei, din care a fost pînă acum promulgat Regula
mentul Consiliilor, pe data de 28 iulie 1973. Aceste două legiuiri au format obiectul
unui studiu care a apărut sub titlu l: «Biserica Ortodoxă a Antiohiei, Organizare şi
Funcţionare în prezent», în revista Studii Teologice nr. 1—2, anul 1975.
între timp, art. 41 din Legea Fundamentală care tratează despre succesiunea cle
ricului celibatar sau călugărului, a fost astfel detailat încît a devenit un capitol inti
tulat : «Bunurile clericilor». îl vom reda în cele ce urmează.
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BUNURILE CLERICILOR

1. Bunurile mobile şi imobile care aparţin clericului celibatar sau călugărului
înaintea hirotoniei, rămîn o proprietate personală a lui şi trec, după încetarea lui din
viaţă, succesorilor lui legitimi atunci cînd aceştia există. Cit priveşte bunurile pe
care clericul celibatar sau călugărul le dobîndeşte după hirotonia sa, pe cale de moş
tenire, testament sau donaţie de la rudele sale, sînt supuse aceluiaşi regim.
2. Bunurile mobile şi imobile pe care le-ar primi clericul celibatar sau călu
gărul după hirotonia sa, altele decît cele amintite, ca fiind destinate Comunităţii ca
persoană juridică, sînt considerate ca aparţinînd Comunităţii sau instituţiei şi nu pot
fi înstrăinate decît în folosul Comunităţii şi instituţiilor sale publice. După încetarea
din viaţă a clericului respectiv, aceste bunuri rămîn în proprietatea Comunităţii şi
nu trec ca moştenire succesorilor săi legitimi.
3. Bunurile mobile şi imobile pe care clericul celibatar sau călugărul nu le va
declara în scris autorităţii de care depinde în termen de şase luni, că le-a primit prin
moştenire, testament sau donaţie de la rudele sale, se socotesc ca făcînd parte din
bunurile Comunităţii sau instituţiilor de care aparţine clericul respectiv, numai dacă
se va arăta că cadastrul înregistrat în numele lui la Departamentul imobiliar i-ar fi
aparţinut pe cale succesorală.
4. Bunurile amintite în aliniatul 1, 2 şi 3 le va moşteni eparhia de care aparţine
clericul celibatar sau călugărul, sau mănăstirea în care vieţuieşte, dacă nu va avea un
moştenitor legitim. Bunurile Patriarhului sînt supuse aceloraşi dispoziţii care se aplică asupra bunurilor clericilor şi care sînt stipulate în acest articol.
5. Se acordă clericilor celibatari şi călugărilor un interval de un an de la data
promulgării acestei Legi spre a prezenta actele doveditoare amintite mai sus.
Extras din «Buletinul Patriarhiei Ortodoxe din Antiohia» pentru greco-ortodocşi,
februarie—martie 1975.
Activitatea Prea Fericitului Patriarh Elias al IV-lea, de legiierare — după ce a
emis rinduielile mai sus arătate pentru toată Biserica Antiohiei, se manilestă mai de
parte în calitatea sa de Mitropolit al Damascului promulgînd în 18 iunie 1974, pentru
eparhia sa, două regulamente pe care le dăm mai jos în toată extinderea lor.
REGULAMENTUL INTERIOR AL CONSILIULUI EPARHIAL
DIN EPARHIA DAMASCULUI
DISPOZIŢII GENERALE
A rt. 1. — C o n s iliu l e p a rh ia l este u n organ care colaborează, în m o d efectiv, în v iaţa s p i
r itu a lă bisericească, a ju tă pe Prea F ericirea Sa P a tria rh u l, în calitatea sa de P ăstor al E p a r 
hiei, în sporirea v ie ţii s p iritu a le şi în supravegherea c o n d u c e rii in s titu ţiilo r eparhiale.
A rt. 2. — C o n s iliu l este a lc ă tu it d in douăze ci şi u n u de m e m b ri, n u m ă r fix a t de D e 
cretul p a tr ia rh a l nr. 10 d in a n u l 1974. M e m b rii C o n s iliu lu i s în t aleşi de C ongresul e p a rh ia l.
A r i' 3. _ p re şe d in te le C o n s iliu lu i e p a rh ia l în E p a rh ia D a m a s c u lu i este Prea Fericirea Sa
P a tr ia r h u l A n tio h ie i şi în tr e g u lu i O rie n t. Prea Fericirea Sa poate delega în scris pe v ic a ru l
p a tria rh a l sau pe u n cleric la prezidarea u n e ia sau m a i m u lto r şedinţe ale C o n s iliu lu i.

/

CONSILIUL EPARHIAL
A rt. 4. — Şedinţele C o n s iliu lu i se ţin în P a la tu l p a tr ia r h a l şi sin t de d o u ă fe lu ri :
a) Ş edinţe o b işn u ite care se ţin în seara p rim e i m a rţi d in fiecare lu n ă , a fa ră de cazul
cind preşedintele fix e a ză o a ltă zi.
b) Şedinţe e x trao rd in are , care au loc d in necesitate, la convocarea fă c u tă de preşedintele
C o n s iliu lu i, sau în u r m a u n e i cereri scrise iscălite de cel p u ţin cin ci d in tre m e m b ri şi p re 
ze ntată P rea F e ric irii Sale.
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A rt.

5. —Ş e d in ţa va fi le g ată c în d vor fi prezenţi

m a i m u lt de ju m ă ta te a

m e m b rilo r.

A r t.
6. — H o tă rîrile se ia u cu m a jo rita te a b s o lu tă a
m e m b rilo r prezenţi, ia r d ac ă n u m ă 
r u l v o tu rilo r este egal de a m b e le p ă rţi, P rea F e ric irii Sale, ca preşedinte, îi revine d re p tu l de
a h o tărî.
A r t. 7. — Procesele verbale ale şedinţelor C o n s iliu lu i se scriu în tr- u n registru special
şi se iscălesc de preşedinte şi de secretar. Procesul v e rb a l se citeşte la în c e p u tu l şedinţei u r 
m ăto a re şi se c o n firm ă .
A r t. 8. — R e v izu ire a u n u i decret, sau em iterea u n u i a lt decret în co n tradicţie
n u este p o s ib ilă decît d u p ă trecerea a trei lu n i, într-o şe d in ţă la care vor fi prezenţi
de 2/3 d in m e m b rii C o n s iliu lu i. D ecretul trebuie să fie a p ro b a t în asem enea caz cu
tea a b so lu tă a m e m b rilo r prezenţi, c o n fo rm d is p o z iţiilo r a lin ia tu lu i (b) d in art. 15
R e g u la m e n t in te rio r.
A rt.

9. —V o tu l are loc

în

m od

solem n şi poate

fi

secret,

după

h o tărîre a

cu acesta,
m a i m u lt
m a jo r ita 
al acestui

C o n s iliu lu i.

A rt. 10. — C o n s iliu l poate fix a n u m ă r u l p o triv it al
m e m b rilo r activi, sau să-i în s ă rc i
neze să în d e p lin e ască acte a d m in is tra tiv e şi de co n tab ilitate , d u p ă nevoie, în s c h im b u l u n o r re
tr ib u ţii şi în lim ite le s u m e lo r investite cu acest scop.
A rt. 11. — Şedinţele o b iş n u ite ale C o n s iliu lu i n u se ţin in tim p u l v e rii : în lu n ile iu lie ,
au g u st şi septem brie.
A r t. 12. —- L a deschiderea p rim e i şedinţe, preşedintele alege pe u n u l d in tre m e m b ri ca
secretar te m p o rar, d u p ă care se procedează la alegerea se cre taru lu i p e n tru o d u r a tă de 2 ani.
A rt. 13. — C în d u n post a l C o n s iliu lu i devine v a c a n t d intr-un oarecare m o tiv , Prea Fe
ricirea Sa P a tr ia r h u l hotăreşte d a c ă se va putea lu c ra şi cu n u m ă r u l răm a s al m e m b rilo r, cu
c o n d iţia ca să n u fie m a i p u ţin de 12 m e m b ri, sau se va proceda la ocuparea p o s tu lu i v acan t
p rin alegere de către C o ng resul o rto d o x al E p a rh ie i D a m a s c u lu i.

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI
A r t. 14. — C o n s iliu l se b u c u r ă de a trib u ţiile cup rinse în art. 30 d in R e g u la m e n tu l C o n si
liilo r d in P a tria rh ia A n tio h ie i.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
A rt. 15. — Prea F ericirea Sa ca preşedinte al C o n s iliu lu i :
a) Este re p re ze n ta n tu l C o n s iliu lu i şi p u r tă to r u l c u v în tu lu i acestuia.
b) Iscăleşte h o tă rîrile C o n s iliu lu i şi procedează la executarea lor. A re d re p tu l să tr i
m ită C o n s iliu lu i o ri ce h otăreşte spre a fi re v iz u ită d u p ă trecerea u n e i lu n i de la em iterea ei.
Aceasta se face printr-o adresă care c u p rin d e m otivele în cauză. C o n s iliu lu i îi revine, a tu n c i,
d a to ria de a re ziv u i p ro b le m a care a stat la baza h o tă rîrii, d u p ă care va em ite o h o tărîre p rin
care va m o d ific a sau va a n u la p r im a h o tărîre . T otuşi, d acă m e n ţin e h o tă rîre a precedentă, h o tă 
rîrea trebuie să fie lu a tă în acest caz de m a i m u lt de 2/3 d in m e m b rii prezenţi.
c) S u p rav e g h e ază c o m isiile C o n s iliu lu i şi d ă în d r u m ă r ile necesare.
d) înto cm e şte o rd in e a de zi şi p re z in tă în fa ţa C o n s iliu lu i subiectele cuprinse intr-însa.
e) P oate să p re zinte

C o n s iliu lu i,

d in

o fic iu

sau

la

cererea

a

cin ci m e m b ri

cel p u ţin ,

u n subiect sau m a i m u lte subiecte n ecuprin se în o rd in e a de zi. N u poate, însă, să dea o h o 
tă rîre în această p r iv in ţă decît într-o şe dinţă u rm ăto a re , d acă C o n s iliu l n u

va h o tă r î co n tra

riu l.
#

f) C onvoacă la a d u n a re , sub preşedenţia sa, ori care d in tre com isii.

SECRETARIATUL
A rt. 16. — S ecretarul stă lîn g ă preşedinte şi lu cre ază sub în d r u m a re a sa :
a) La citirea cererilor şi p ro p u n e rilo r p rim ite .
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b) P rim e şte tot ceea ce se adresează C o n s iliu lu i p r in scrisori şi cereri, pe care le va
deschide şi aduce la c u n o ştiin ţa P re şe d in te lu i c o n ţin u tu l lor, a p o i le trim ite c o m isiilo r co m p e 
tente, d u p ă ce le va citi în C o n siliu .
c) S trig ă n u m e le la votarea so le m n ă, a d u n ă
alegerii.

v o tu rile citindu-le, şi p ro c la m ă rezultatele

d) S u p rav e g h e ază în to c m ire a proceselor verbale şi a h o tă r îr ilo r luate.
e) A s ig u ră le g ătu ra în tre co m isiile C o n s iliu lu i pe care le a ju tă la pregătirea şedinţelor
şi a d u n ă r ilo r lor, p rim e şte h o tă rîr ile acestora şi le p re z in tă C o n s iliu lu i.
f) P ăstre ază c o m u n ic ă rile şi scrisorile p rim ite şi expediate.
g) I n general, în d e p lin e şte o ri ce ac ţiu n e pe care i-o va cere preşedintele.

COMISIILE
A r t. 17. — In p rim e le şedinţe
d u r a tă de 2 a n i de la alegerea lo r :

ale sale,

C o n s iliu l

alege d in tre

m e m b rii

săi şi p e n tru

o

a) C o m isia A d m in is tr a tiv ă şi F in a n c ia r ă
b) G om isia

p e n tru

P la n ific a re

şi

C o n stru cţii

c) C o m isia p e n tru sate
d) C o m isia

p e n tru

Casa

e p a rh ia lă

e) A lte co m isii pe care C o n s iliu l le va socoti necesare, h o tă r în d în fiin ţa re a şi a lc ă tu ire ^ lor.
A rt. 18. — N u m ă r u l m e m b rilo r com isiei A d m in is tra tiv e şi F in a n c ia re
n u m ă r u l m e m b rilo r fie c ă ru ia d in tre celelalte co m isii este de cinci.

este de şapte, ia r

A rt. 19. — Fiecare C om isie alege, în p rim a şe d in ţă d u p ă a lc ătu ire a ei, pe preşedinte,
vice-preşedinte şi secretarul ei. Şedinţele acesteia se ţin în u r m a c o n v o c ării făcu te de preşedinte
sau, în lip sa sa, de vice-preşedinte. C onvocarea m e m b rilo r C o m isie i se face în m o d u l in d ic a t,
sau în lip sa sa, de vice-preşedinte. Şedinţele C om isiei sîn t socotite legale cînd sînt prezenţi
m ai m u lt de ju m ă ta te a m e m b rilo r ei.
A r t. 20. — C om isia A d m in istra tiv ă şi F in an ciară în d e p lin e şte u rm ăto a re le sarcini în o ra 
şul D am asc :
a) în to c m ire a p ro ie c tu lu i de b u g e t al E p a rh ie i D a m a s c u lu i.
b) S upravegherea a c tiv ită ţii in s titu ţiilo r C o m u n ită ţii şi a C o n s iliilo r p a ro h ia le d u p ă a l
cătuire a lo r p re c u m şi a o rg ane lo r care con duc bisericile, şcolile şi legatele pioase re v iz u in d
co n tab ilitate a, b u g e tu l v e n itu rile şi c h e ltu ie lile lor d u p ă a v iz u l p re şe d in te lu i C o n s iliu lu i cerut*
cel p u ţin o d ată pe an.
c) R e v izu ire a re g u la m e n te lo r acestor in s titu ţii şi prezentarea p ro p u n e rilo r asupra m o d ifi
c ării acestor re g u lam e n te şi u n ific a re a lor, în c ît să se p otrive ască cu prevederile R e g u la m e n tu 
lui C o n s iliilo r d in P a tria rh ia A n tio h ie i.
d) S upravegherea aleg e rilo r o rg an e lo r a d m in is tra tiv e ale in s titu ţiilo r C o m u n ită ţii.
e) Cercetarea în vederea g ă s irii m ijlo a c e lo r d in care vor fi în tr e ţin u ţi clericii şi fu n c 
ţio n a rii c e n tru lu i e p a rh ia l şi vor f i scoase fo n d u rile necesare in s tru c ţie i religioase d in E p a rh ie
şi alte a c tiv ită ţi religioase.
f) în to c m ire a referatelor asu p ra re zu ltate lo r cercetării şi a c tiv ită ţii sale ; aceste referate
vor fi citite în faţa C o n s iliu lu i cu a v iz u l C om isiei, spre a fi studiate, u r m în d ca să .se ia
h o tărîre a p o triv ită în p riv in ţa lor.
g) E x a m in a re a o ric ă ru i n e a ju n s, călcare sau n e g lije n ţă care reiese d in activitatea in s ti
tu ţiilo r C o m u n ită ţii şi în to c m ire a referatelor necesare, însoţite de a v iz u l ei către C o n siliu , p u 
ţind c u p rin d e şi p ro p u n e re a d e s fiin ţă rii u n e ia d in tre acele in s titu ţii, cu arătarea m o tiv e lo r
care stau la b aza acelei d e s fiin ţări, spre a fi studiate de C o n s iliu , care va lu a h o tă rîrile cores
punzăto are.
A rt. 21. — C om isia p e n tr u P la n ifica re şi C o n stru cţie în d e p lin e şte u rm ăto a re le sa rcin i în
loate ţin u tu rile E p a rh ie i D a m a s c u lu i :
a)
S upravegherea im o b ile lo r bisericilor, şcolilor, in s titu ţiilo r C o m u n ită ţii, p re c u m şi
legatelor pioase şi p ro p rie tă ţilo r legate de ele, cu în to c m ire a referatelor asu p ra m ijlo a c e lo r

a
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de păstrare a lor, de în flo r ir e a lo r şi prezentarea acestora C o n s iliu lu i care le va stu d ia şi va
lu a h o tă rîrile co respun zăto are.
b)
în to c m ire a s tu d iilo r şi p la n u r ilo r necesare, pe b aza în d r u m ă r ilo r C o n s iliu lu i, p e n tru
a zid i biserici, şcoli şi altele d in p la n u r ile e parhiale , cu u n refe rat asu p ra m ijlo a c e lo r
aducă
toare de v e n itu ri, şi prezentarea lo r C o n s iliu lu i care le va s tu d ia şi va lu a h o tă rîrile
cores
p un zăto are .
A rt. 22. — C om isia p e n tr u sa te exercită, în satele E p a rh ie i, toate a rtib u ţiile legate
C o m isia A d m in is tr a tiv ă şi F in a n c ia r ă , p re văzu te în art. 20 d in R e g u la m e n tu l prezent.

de

A rt. 23. — C om isia p e n tr u Casa E parhială conduce Casa c o n fo rm d is p o ziţiilo r p re v ăzu te
într- un re g u la m e n t p r o p riu pe care această com isie îl va în to c m i şi va arăta în el, în m o d
special, izvoarele a lim e n tă r ii Casei şi m o d a lita te a c h e ltu irii v e n itu r ilo r ei, r ă m în în d să p re 
zinte acest re g u la m e n t C o n s iliu lu i care îl va stu d ia şi-l va p ro m u lg a .
R eg u la m en t p ro m u lg a t d e C on siliu l C om u n ită ţii d in E parhia D a m a scu lu i ca re
a fo s t
a les p e data d e 26 a p rilie 1974 d e C o n g resu l O r to d o x al E p a rh iei D a m a scu lu i, in şed in ţa sa
ţinută su b p rezid a rea P rea F ericirii Sale P atria rh u lu i Elias IV , al A n tio h ie i şi în treg u lu i O rien t,
în P alatul patriarh al în D a m a sc, p e data d e 18 iu n ie 1974, şi p u s în e x e c u ţ ie îndată după p r o m u lg a rea sa.

REGULAMENTUL CASEI CONSILIULUI COMUNITĂŢII ORTODOXE
DIN EPARHIA DAMASCULUI
DISPOZIŢII OENERALE
A rt. 1. — Se în fiin ţe a z ă , în E p a rh ia O rto d o x ă d in D am asc, o C asă sub n u m e le de Casa
C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii, cu reşe dinţă în o raşu l D am asc.
A rt. 2. — S c o p u l în f iin ţ ă r ii acestei Case este :
a) P a rtic ip a re a la executarea p la n u r ilo r c o m u n ita re d in E p a rh ia D a m a s c u lu i.
b) A ju to ra re a in s titu ţiilo r C o m u n ită ţii ortodoxe aflate în lip să.
A rt. 3. — V e n itu rile acestei Case se fo rm e a ză :
a) D intr-o c o n trib u ţie fă c u tă de f iii C o m u n ită ţii O rtodox e d in E p a rh ia D a m a s c u lu i, printr-o le g itim a ţie de a b o n a m e n t, sig ila tă şi is c ă lită d u p ă u n e x e m p la r tip care va fi h o tă rît de
C o n s iliu l C o m u n ită ţii.
b) D in tr- u n p ro ce n t d in v e n itu rile a n u a le ale in s titu ţiilo r C o m u n ită ţii, d e te rm in a t de
C o n s iliu l C o m u n ită ţii la p ro p u n e re a C om isiei Casei şi în colaborare cu a d m in is tra to rii acelor
in s titu ţii.
c) V e n itu l se rb ărilo r
C o n s iliu l C o m u n ită ţii.

cu

scop de

binefacere,

organizate

de C o m isia

Casei în

acord

cu

A rt. 4. — Se deschide u n cont curent într-o b a n c ă d in o ra şu l D am asc sub n u m e le de
«P a tria rh ia greco-ortodoxă, p e n tru c o n tu l Casei C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii d in D a m a sc », şl se
d e p u n sum ele d in casă care :>-ar rid ic a la m a i m u lt de o m ie de lire siriene.
A rt. 5. — C o m isia

Casei întocm eşte b u g e tu l C o n s iliu lu i

C o m u n ită ţii şi-l p re z in tă

C o n si

liu lu i spre a fi d isc u ta t şi ra tific a t.

ADMINISTRAREA CASEI
A rt. 6. — C o n s iliu l C o m u n ită ţii supraveg hează asu p ra b u n e i a d m in is tr ă r i a Casei C o m u 
n ită ţii.
art.

A rt. 7. — A d m in is tra re a Casei C o m u n ită ţii va fi în sarcin a C o m isie i Casei aleasă co n fo rm
17 d in R e g u la m e n tu l in te rio r al C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii şi d u p ă R e g u la m e n tu l prezent.

A rt. 8. — C o n s iliu l C o m u n ită ţii alege d in tre m e m b rii săi, în a fa ră de preşedinte, pe vicepreşedinte şi secretarul C o m isie i Casei ; de asem enea şi u n c o n ta b il şi u n casier.
%

A rt. 9. — S ecretarul în d e p lin e şte u rm ăto a re le sa rcin i :
a)
R edactează procesele
şl sig ilat cu s ig iliu l C o m isie i Casei.

verbale

ale

C om isiei

Casei

într- un

registru

o ficial,

n u m e ro ta t
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b) P ăstre ază h o tă rîr ile C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii p riv ito a re la Casă.
c) P ăstrează c o m u n ic ă rile C o m isie i Casei d u p ă o o rd in e cro no lo g ică.
A r t. 10. — C o n ta b ilu l trece o p e raţiile Casei în registre o fic ia le şl stă în le g ătu ră cu casie
ru l
p e n tru a se con ving e de co re ctitu d in e a o p eraţiilo r. E l iscăleşte lîn g ă preşedintele C o n si
liu lu i C o m u n ită ţii pe o rd in e le de p la tă.
A rt. 11.
şi este socotit

— C asie rul păstre ază p riso su l su m e lo r d in casă care n u sîn t depuse în
ră s p u n z ă to r de orice s u m ă care se în tre b u in ţe a z ă p e n tru a lt scop.

bancă

A r t. 12. — C o m isia Casei p ro p u n e C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii desem narea n u m ă r u lu i co
re sp u n zăto r al fu n c ţio n a r ilo r sau a l celor ce vor fi în s ă rc in a ţi cu a c ţiu n i a d m in is tra tiv e şi
contabile, d u p ă nevoie şl în lim ite le in v e s tiţiilo r p re v ăzu te în acest scop în b u g e tu l C o n s iliu lu i
C o m u n ită ţii, în s c h im b u l u n o r re trib u ţii- s a u u n u i procent d in v e n itu rile pe care le va deter
m in a C o n siliu l.
A r t. 13. — C o m isia Casei va prezenta în u ltim a lu n ă a fie c ă ru i an , d u p ă c a le n d a ru l creş
tin, p ro ie c tu l b u g e tu lu i la C o n s iliu l C o m u n ită ţii.

VENITURILE
A r t. 14. — L a această Casă, fiecare creştin ortodox d in E p a rh ia D a m a s c u lu i, de sex m a s 
c u lin sau fe m in in , c o n trib u ie cu u n a b o n a m e n t a n u a l de o s u m ă de 12 lire siriene.
A r t. 15. — C asierul prim eşte a b o n a m e n te le de la cel care le-a strîns şi le va c o n ta b iliza
cu te m e iu ri.
A r t. 16. — C o n ta b ilu l şi casierul vor încasa sum ele e lib e rîn d
pectiv.

ch itan ţe d in registrul res

CHELTUIELILE
A r t. 17. — P reşedintele C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii este cel care h o tărăşte
tu ie lilo r casei.

executarea c h e l

A r t. 18. — O rice c h e ltu ia lă se face p rin tr- u n o rd in de p la tă is c ălit de preşedintele C o n 
s iliu lu i C o m u n ită ţii, sau de d e le g atul lu i, pe baza p ro p u n e rii C om isiei Casei şi în lim ite le
in v e stiţiilo r d in bug et care n u pot f i depăşite.
A rt. 19. — Printr-o h o tă rîre a C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii poate fi fă c u tă o su b stitu ire în
lim ite le d ife rite lo r in v e stiţii, d u p ă c u m p o t fi făcu te alte in v e s tiţii n o i d u p ă o h o tărîre a lu i.
A r t.

20. — B u n u r ile Casei n u p o t f i în tre b u in ţa te în alte

A r t.

21. — In

o rg an izare a

Casei se vor

a p lica

sc o p u ri decît cele fixate.

n o rm e le fu n d a m e n ta le

ale

c o n ta b ilită ţii.

A r t. 22. — R e v izu ire a o p e ra ţiilo r b u g e tu lu i şi ale casei se va în c re d in ţa u n u i c o n ta b il
legal, desem nat de C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii printr-o h o tărîre a n u a lă care c u p rin d e şt re trib u ţia
ce i
se va da, la p ro p u n e re a C o m is ie i Casei.
A r t. 23. — C o n ta b ilu l legal va în to c m i u n referat asu p ra b u g e tu lu i, v e n itu rilo r şi c h e ltu 
ie lilo r casei, d u p ă p ro c e d u ra în vigoare în acest d o m e n iu . E l are sarcina să arate, în re
fe ratu l său, în ce m ă s u r ă b u g e tu l, şi o p e raţia fin a lă oglindesc în m o d v ă d it activitatea a n u a lă
a casei şi situ a ţia ei m o n e ta ră reală.
A r t. 24. — C în d d u ra ta de fu n c ţio n a re a C om isiei Casei ia sfîrşit, se procedează la a c ţiu 
nea de în m în a re , d u p ă înch eierea c o n ta b iliz ă r ii şl în to c m ire a u n u i referat d e tailat a su p ra si
tuaţiei ei şl prezentarea a c e lu i referat C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii p e n tru a-1 stu d ia şi c o n firm a .
A r t. 25. — I n lip s a C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii d in tr- u n oarecare m o tiv , P rea F ericirea Sa
P a tria rh u l deleagă C o m isie i Casei puterea de a c o n tin u a a c ţiu n ile ei legale sub supravegherea
Prea F e ric irii Sale sau desem nează pe cel care o în lo cu ie şte p în ă ce va fi ales n o u l C o n siliu
al C o m u n ită ţii şi C o m isia.
A r t. 26. — R e g u la m e n tu l prezent se m o d ific ă printr-o h o tă rîre a C o n s iliu lu i C o m u n ită ţii
la p ro p u n e re a C om isiei Casei.
P ro m u lg a t d e C on siliu l C om u n ită ţii al E p a rh iei D a m a scu lu i în şed in ţa sa ţinută su b p r e 
şed in ţia P rea F ericirii S ale Elias IV . P a tria rh u l A n tio h ie i şi în treg u lu i O rien t, în P alatul P a tri
arhal din D a m a sc p e data d e 10 o c to m b r ie 1974.
D rd .

S A M IR
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PATRIARHIA MOSCOVEI
IERARHI ŞI TEOLOGI RUŞI ÎN COMITETUL CENTRAL AL CONSILIULUI ECU
MENIC AL BISERICILOR. — La adunarea generală de la Nairobi au fost aleşi în
Comitetul Central urm ătorii: I. P. S. Juvenalie, Mitropolit de Tuia şi Belevsk, şeful rela
ţiilor externe bisericeşti ale Patriarhiei Moscovei; P. Cuv. Arhim. Kiril Gundiaev,
rectorul Academiei teologice din Leningrad; P. C. Prot. Prof. Vitalie Borovoi şi
teologii N. Tetemiskov şi A. Buievski.

BISERICA ORTODOXĂ SÎRBĂ
In Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, din partea Bisericii
Ortodoxe Sîrbe a fost ale P. C. Diac. Radomir Rakih, subsecretarul Sfîntiilui Sinod
al Bisericii Ortodoxe Sîrbe.

BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI
In cadrul Adunării generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor din partea
Bisericii Ortodoxe a Eladei, au fost aleşi în Comitetul Central, I. P. S. Pantelimon,
Mitropolit de Tiana, Prof. Nikos Nissiotis şi teologul G. Crisosoides.

BISERICA ORTODOXĂ DIN POLONIA
La aceeaşi adunare de la Nairobi (Kenya) a fost ales în Comitetul central al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor din partea Bisericii Ortodoxe a Poloniei P. C. Pr.
Ian Anchimiuk (Diac. V. Axinia).

BISERICA ORTODOXĂ A CEHOSLOVACIEI
COLABORARE CU CONFERINŢA CREŞTINĂ PENTRU PACE. — I. P. S. Mitropolit Dorotei de Praga a încuviinţat alegerea Dr. Jaroslav Şuvarsky în funcţia de
vicepreşedinte al Conferinţei Creştine pentru Pace.
UN VREDNIC TEOLOG CEH. — în revista «Hlas Pravoslavi» (nr. 3/1975) este
publicat un medalion al teologului Jan Holeşek, care, deşi catolic, a scris despre
ortodoxie, considerînd-o o Biserică «trainică şi mîngîietoare a durerilor şi este singura
irenică şi nu stăruie pentru dominare universală».
BISERICA ORTODOXĂ A CEHOSLOVACIEI ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR.
— Cu prilejul aniversării a 30 de ani de la eliberarea- Cehoslovaciei de. sub domi
naţia fascistă, toţi credincioşii, ierarhii şi clerul ortodox au participat cu însufleţire
la jubileu prin muncă şi loialitate faţă de Patrie. A fost dat publicităţii de către Con
siliul mitropolitan un Apelj către credincioşi, care spune, printre altele : «Participanţi la
sesiune, cu recunoştinţă — ne aducem aminte că ziua eliberării — 9 mai 1945 — a fost
totodată şi zi a restaurării Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia...». — (Pr. M. Şescin).

PREOTUL ION RUNCU
1901-1975
în dimineaţa zilei de marţi 4 noiembrie 1975, preotul, compozitorul
şi dirijorul Ion Popescu-Runcu a plecat dintre noi în chip neaşteptat.
Grea pierdere pentru Biserica noastră, pe care a slujit-o cu credinţă,
devotament şi modestie timp de aproape 50 de ani.
Grea pierdere, pentru că Părintele Ion Popescu-Runcu a fost un om
deosebit, cum puţini se află printre noi : de o comportare exemplară,
de o sensibilitate şi bunătate sufletească rar-întîlnite.
Din viaţa de toate zilele, pentru sine, a luat foarte puţin, atît de
puţin încît nu a putut supăra pe nimeni. în schimb, a dăruit mult, foarte
mult din generosul său suflet, credincioşilor pe care i-a păstorit şi m uzi
cii româneşti în istoria căruia numele său va rămîne înscris La loc de
cinste.
Părintele Ion Popescu-Runcu a fost preotul-artist care a valorificat
cu deosebită măiestrie cîntecul românesc. Lucrările sale muzicale s-au
bucurat şi se bucură de multă popularitate în rîrodiu1 iubitorilor de m u
zică din ţară şi de peste hotare.
Pe Dumnezeu l-a slujit, în primul rînd, eîntîndu-I. Sînt cunoscute
lucrările sale religioase : Liturghia în stil psaltic pentru cor bărbătesc
şi mixt şi Oratoriul Patimilor Domnului, pentru cor bărbătesc şi pian.
în această lucrare, în special, şi-a revărsat din plin bogăţia darurilor sale
de compozitor, dînd accente de un tragism cutremurător. Cine, ascultînd, de exemplu, aria lui Pi lat oare se termină cu cuvintele «nevinovat
este Omori acesta» sau «Plîngerea Mironosiţelor», în care melosul este
sfîşietor, sau aria lui Iisus : «Poporul meu ce rău am făcut Eu vouă»,
cine, ascult*îndu-le, .nu rămîne ad-înc impresionat pînă la lacrim i...!
Părintele Ion Popescu-Runcu a fost un om de mare suflet şi un mare
talent. M ă întreb acum, după ce şi-a dat obştescul sfîrşit : l-am cunoscut
noi bine, oare, pe acest om, sau l-am preţuit noi, oare, întotdeauna aşa
cum se cuvenea ?
...Părintele Ion Popescu-Runcu şi-a dat obştescul sfîrşit în pace,
liniştit, atît de liniştit încît parcă a vrut să nu supere pe nimeni...
Cei care l-am cunoscut îndeaiproape sîntem datori să vărsăm o la
crimă la mormîntul lui, bine-ştiind că, alături de noi, vor plânge şi codrii
şi văile Runoului din nordul Dîmboviţei, unde şi-a petrecut capilăria şi
ale căror frumuseţi le-a cîntat toată viaţa.
Odihneşte, în pace, suflet bun, şi Dreptul Judecător, cîntărindu-ţi
viaţa şi faptele, să te numere printre cei aleşi ai S ă i!
Pr. Iulian CÂRSTOIU
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PREOTUL VASILE ŞTEFAN
1905 — 1976
în noaptea de 20 spre 21 ianuarie 1976 s-a stins din viaţă, în loca
litatea Baden-Baden, din R. F. Germania, unul dintre slujitorii de frunte
ai Bisericii Ortodoxe Române, parohul Comunităţii ortodoxe române
din Baden-Baden, fost consilier la Administraţia Patriarhală.
A văzut lumina zilei puţin înainte de sfîrşitul anului 1905, în loca
litatea Manoleasa, judeţul Botoşani, şi, după ce a urmat cursurile pri
mare în satul natal, s-a înscris la Seminarul «Veniamin Costache» din
Iaşi, unde s-a remarcat în mod constant prin calităţile sale intelectuale
deosebite şi prin sîrguinţă, seriozitate şi conştiinciozitate permanente
calităţi care l-au făcut să se menţină ca şef de promoţie în toate clasele,
pînă la absolvire. A urmat în aceleaşi condiţii cursurile Facultăţii de
teologie din Bucureşti, timp în care a îndeplinit şi funcţia de bibliotecar.
S-a căsătorit în anul 1931 cu Lucreţia Arghirescu şi a avut doi copii.
Misiunea preoţească şi-a început-o în toamna anului 1931, cînd a
fost hirotonit pe seama parohiei Stroieşti din judeţul Botoşani, după trei
ani de zile, transferîndu-se la parohia Cristeşti-Baia, iar din 1941 a fost
slujitor la biserica Goli-a din Iaşi.
La numai un an de zile este transferat la Bucureşti şi, pe lîngă
misiunea preoţească, primeşte diferite însărcinări pe linie administrativbisericească, fiind mai întîi protoiereu, apoi inspector şi consilier la
centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar din 1952 a fost numit
consilier la Administraţia Patriarhală din Bucureşti, unde a desfăşurat
o bogată, competentă şi apreciabilă activitate. La 1 martie 1968 a fost
trimis la capela ortodoxă română din Baden-Baden. A slujit ca preot la
biserica Sfîntul Ilie — Hramul Colţii, iar din 1954 la biserica Sfîntul
Elefterie.
Preot cu vocaţie, avînd o temeinică şi aleasă pregătire teologică şi
intelectuală, predicator cu mare putere de convingere, părintele Vasile
Ştefan s-a manifestat toată viaţa sa ca un om de suflet şi de acţiune.
Jovial şi binevoitor cu toţi cei din jurul său, atent la nevoile lor sufleteşti.
Bun gospodar, şi-a legat numele de frumoase realizări la parohiile
unde a funcţionat şi în special la biserica Sfîntul Elefterie, unde s-a
îngrijit de reluarea şi continuarea lucrărilor de împodobire a măreţei
biserici, şi la capela ortodoxă română din Baden-Baden, unde a între
prins cu sprijinul Patriarhiei Române şi al statului nostru lucrări de
restaurare şi înfrumuseţare atît la capelă cît şi la casa parohială.
Timp de opt ani de zile cît a funcţionat la această capelă, părintele
Vasile Ştefan a fost pentru românii credincioşi ortodocşi trăitori în
R. F. Germania sau trecători prin localitatea Baden-Baden, un exemplu
de cinste, de bunătate, de căldură sufletească, dovedindu-se, departe de
hotarele patriei, un bun şi devotat fiu al Bisericii străbune şi al poporu
lui nostru.
Tot în această perioadă s-a ocupat şi de coordonarea activităţii
unor preoţi mai tineri, trimişi de Biserica noastră Ortodoxă Română,
în alte localităţi din Republica Federală Germania.
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Sfîrşitul vieţii i-a venit pe neaşteptate, găsindu-1 în plină activitate.
Corpul său neînsufleţit a fost transportat în ţară şi depus -în vechea
biserică «Sfîntul Elefterie» unde numeroşi credincioşi şi cunoscuţi au
venit să-şi ia rămas bun şi să vefgheze la căpătîiul său.
Slujba prohodirii, după rînduiala îndătinată a avut loc în ziua de
27 I 1976, în biserica Sfîntul Elefterie al cărei slujitor şi paroh a fost.
Soborul de slujitori a fost format din PP. CC. Consilieri patriarhali
şi cei de la Arhiepiscopia Bucureştilor, preoţii bisericii «Sfîntul Elef
terie», preoţi din capitală, diaconi, avînd în frunte pe P. S. Episcop
Roman lalomiţeanul, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, răs
punsurile fiind date de corul bisericii.
La sfîrşitul slujbei a luat cuvîntul P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul,
care a făcut o succintă prezentare a celui dispărut şi a rostit calde cu
vinte de mîngîiere pentru familia îndoliată, după care a dat citire urm ă
toarei telegrame trimisă familiei răposatului de către Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian :
încetarea din viaţă a părintelui Vasile Ştefan ne-a îndurerat mult
atît pe noi cît şi pe toţi colaboratorii noştri de la centrul patriarhal.
Patriarhia Română pierde prin moartea părintelui Vasile Ştefan un sfet
nic vechi şi încercat, capabilr serios şi muncitor, care a lucrat cu cinste
şi competenţă în toate sectoarele Administraţiei centrale bisericeşti iar
in ultim ii 7 ani s-a achitat cu rîvnă şi demnitate de sarcina de mare răs
pundere de slujitor al Bisericii Ortodoxe Române din Baden-Baden, unde
l-a surprins obştescul sfîrşit.
împărtăşind îndureratei soţii şi copiilor părinteşti mîngîieri pentru
ireparabila pierdere, rugăm pe milostivul Dumnezeu să primească sufle
tul regretatului nostru colaborator întru îm părăţia cerurilor.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Telegrama de condoleanţe trimisă familiei preotului Vasile Ştefan
<le către Domnul GH. NENCIU, Conducătorul Departamentului Cultelor :
M ult stimată doamnă,
Profund impresionat de trista veste a încetării din viaţă a distin
sului Dvs. soţ, vă exprim pe această cale sincerele mele condoleanţe.
Regret mult dispariţia dintre noi a Părintelui Vasile Ştefan, care
prin activitatea sa neobosită a adus o contribuţie valoroasă la prestigiul
liisericii Ortodoxe Române şi al ţârii noastre in afara hotarelor.
Nobilele însuşiri sufleteşti ale Părintelui Vasile^ Ştefan, precum şi
patriotismul cald de care a fost animat in întreaga sa activitate, ca
preot ortodox şi ca cetăţean român, au făcut să fie apreciat şi stimat de
/<>(/ cei care l-au cunoscut şi l-au iubit.
Asigurîndu-vă că voi păstra o luminoasă şi neştearsă amintire soţu
lui Dvs. vă rog să transmiteţi întregii fam ilii îndoliate sincerele mele
nmlimente de compasiune.
Gheorghe Nenciu
fi O lt. — 8
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La înmormântare, a luat cuvîntul Dl. Niţă Pascu care, în numele
Departamentului Cultelor, a prezentat condoleanţe îndureratei familii.
Vorbind din partea Administraţiei Patriarhale, P. C. Consilier Octavian Popescu -a făcut o bogată prezentare a vieţii şi activităţii preotului
Vasile Ştefan, arătînd că datorită aptitudinilor şi zestrei sale sufleteşti,
«a fost chemat spre cele mai înalte trepte în administraţia bisericească,
spre a călăuzi activitatea preoţilor şi spre a fi sfetnic conducătorilor
Bisericii noastre în vremuri de prefaceri sociale, în acţiunile de constru
ire a vieţii noi din patria noastră». Activitatea .pastorală şi gospodă
rească «a părintelui Vasile Ştefan «s-a bucurat de o deosebită apreciere
din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, care i-a încredinţat
conducerea unor sectoare importante din Administraţia Patriarhală», în
toate ocaziile părintele Vasile Ştefan, îndeplinindu-şi cu competenţă şi
sîrguinţă sarcinile ce i-au revenit. Alegerea şi trimiterea sa la capela
ortodoxă română din Baden-Baden «a fost după voia lui Dumnezeu,
fiindcă toţi cei ce poposeau acolo, români sau de alte naţionalităţi,
găseau un -preot cult, inteligent, plin de umor şi, <pe deasupra, şi foarte
ospitalier». De aceea «activitatea sa lasă o dîră de lumină şi serveşte
de exemplu pentru cei ce vor veni după el».
In numele slujitorilor bisericii «Sfîntul Elefterie» şi al enoriaşilor
parohiei a vorbit preotul paroh M ihail Bulaou, care a relevat în cu
vîntul său meritele părintelui Vasile Ştefan pentru continuarea lucră
rilor la noua biserică «Sf-întul Elefterie» şi pentru activitatea pastorală.
Datorită experienţei sa'le administrative precum şi energiei care îl ca
racteriza s-au putut realiza importante lucrări la această biserică. Şi «dacă
inteligenţa, însoţită de energia şi puterea sa de muncă, unite cu înţe
lepciunea şi spiritul de disciplină, l-au ajutat să urce ca preot pînă la
treapta de consilier patriarhal, evlavia sa unită cu respectarea tradi
ţiilor religioase ale Moldovei unde şi-a început activitatea preoţească,
logica clară şi populară a predicilor sale, precum şi devoţiunea acti
vităţii sale pastorale în enorie, l-au făcut un preot stimat şi iubit al
bisericii «Sfîntul Elefterie».
După încheierea cuvîntărilor s-a cîntat «Veşnică Pomenire» apoi
soborul slujitorilor, în frunte cu P. S. Episcop Roman, în semn de ultim
omagiu au trecut prin faţa sicriului pentru «sărutarea cea mai de pe
urmă» şi-au prezentat condoleanţe familiei.
După aceea, în sunetele jalnice ale clopotului, sicriul a fost purtat,
după datină, în jurul bisericii, apoi a fost transportat la Cimitirul Belu,
unde s-a făcut înhumarea în cavoul familiei.
La mormînt a adus un ultim omagiu, în numele foştilor colegi
ieşeni, preotul Gh. Chir iac din Bucureşti.
Trecerea la cele veşnice a Pr. Vasile Ştefan a lăsat un gol adî-nc
în sufletele tuturor celor ce l-au cunoscut, l-au iubit şi l-au preţuit şi
amintirea sa va dăinui permanent în memoria şi în rugăciunile lor.
Veşnică să-i fie amintirea.
Pr. Lect. D. DIMA
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A PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH J U S T I N I A N
TRIMISĂ ÎNTÎISTĂTĂTORILOR DE BISERICI CREŞTINE
CU PRILEJUL NAŞTERII DOMNULUI - 1975
ŞI ANULUI NOU - 1976
Sanctitatea Voastră,
Prea Iubite Frate în Hristos cel întrupat,
In această Sfîntă zi, în care «taina cea din veac ascunsă şi dd
Îngeri neştiută, s-a arătat celor de pe pămînt prin întruparea mai pre
sus de fire a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria, spre a mintui
din moarte sufletele noastre», Noi, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, cu Ierarhii, preoţii şi credincioşii noştri, — luminaţi duhovniceşte de «slava care a strălucit împrejurul păstorilor din Betleem» şi
Iresăltînd de «marea bucurie vestită acestora de îngerul Dom nului» —
Vă adesăm V ouă personal, precum şi Ierarhilor, preoţilor şi credincio
şilor Bisericii Voastre, frăţeşti salutări şi cu dragoste V ă invităm sâ
ne alăturăm «oastei cereşti, văzută odinioară deasupra ieslei unde era
Uifăşat şi culcat pruncul, lăudînd pe Dumnezeu şi zicînd : Slavă intru
cci de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, intre oameni bunăvoire I»
(cf. Luca II, 9— 14).
Sărbătorirea Naşterii Domnului nădăjduim să fie, pentru clerul şi
credincioşii Bisericilor noastre, nu numai o evocare festivă a momen
telor pline, desigur, de măreţie şi de simplitate în acelaşi titnp, relatate
l/i Sfintele Evanghelii, ci să constituie o cunoaştere tot mai completă a
voinţei dumnezeieşti cu privire la viaţa şi menirea omului pe pămînt,
l>rccum şi o preţuire tot mai conştientă şi o trăire tot mai profundă şi
Mai reală a privilegiilor şi binefacerilor dobindite prin actul întrupării
AlIntuitorului Hristos-Domnul.
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Prin Naşterea Domnului «a răsărit lum ii lumina cunoştinţei». Această
lum ină a cunoştinţei trebuie folosită de cei credincioşi pentru a înţe
lege că Dumnezeu voieşte ca viaţa oamenilor să se desfăşoare în liber
tate şi egalitate, în dragoste şi bună-înţelegere. Prin Întruparea Mintuitorului Hristos-Domnul, omul a dobîndit calitatea de fiu al lui Dumnezeu,
din rob cum era : «Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu ; iar de eşti fiu,
eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos» (Galateni IV, 7).
A căpătat o conştiinţă a demnităţii sale, care trebuie să-i fie respectată
şi pe care el însuşi are datoria să şi-o menţină şi să şi-o apere.
Sărbătoarea Naşterii Domnului constituie prilej şi îndemn pentru
Noi, Conducătorii Bisericilor creştine, prentru clerul şi credincioşii noş
tri de a sprijini cu convingere acţiunile întreprinse de Conducătorii
popoarelor, de forurile şi asociaţiile internaţionale, animate de înalte
sentimente umanitare şi altruiste, în scopul înlăturării tuturor cauzelor
de neînţelegere şi conflicte între State, în scopul ajutorării ţărilor mai
puţin înzestrate cu bogăţii naturale şi mijloace de trai, spre a le salva
de suferinţele şi lipsurile de tot felul, in scopul realizării unui climat de
încredere, siguranţă şi pace în lumea întreagă.
înainte de a încheia acest mesaj, ne îngăduim a V ă reînnoi grati
tudinea noastră pentru dragostea frăţească de a fi împărtăşit bucuria
trăită de clerul şi poporul român, cu prilejul sărbătoririi unor aniver
sări deopotrivă de scumpe Bisericii şi Patriei şi însoţite de restaurări şi
dezvoltări izvorîte din valorificarea trecutului istoric al poporului ro
mân : 1650 de ani de la primul Sinod Ecumenic (Niceea 325), la care a
luat parte şi episcopul Scythiei M inor — Dobrogea noastră de astăzi ;
90 de ani de la obţinerea autocefaliei bisericeşti şi 50 de ani de la în fi
inţarea patriarhatului român — ca urmări fireşti ale cuceririi indepen
denţei de Stat, în 1877 şi ale desăvîrşirii Statului naţional unitar român,
în 1918 ; 375 de ani de la prima unire, într-un singur Stat, a ţărilor
române : Valahia, Transilvania şi Moldova, realizată de voievodul M ihai
Viteazul, care a stat ca domn al tuturor românilor în Alba lulia, oraşul
daco-roman A pullum , sărbătorit la rîndul său pentru existenţa de 2000
de ani, atestată istoriceşte.
Cu aceste evocări şi nădejdi, V ă urăm să petreceţi Sfintele Sărbă
tori ale Naşterii Domnului în sănătate deplină, bucurie duhovnicească
şi bună sporire, iar Noul An al milei Domnului 1976 să aducă Sfintelor
Noastre Bisericii şi omenirii întregi, pacea şi bunăvoirea atît de mult
dorite de toate popoarele lumii.
V ă îmbrăţişăm cu dragoste frăţească in M intuitorul Hristos cel
întrupat.
•

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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TELEGRAME ŞI SCRISORI DE FELICITARE PRIMITE DE PREA FERICITUL
PATRIARH JUSTINIAN CU PRILEJUL NAŞTERII DOMNULUI — 1975 ŞI ANULUI
NOU 1976
Şi în acest an, ca de fapt în fiecare an, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justi
nian a primit telegrame şi scrisori de felicitare cu ocazia Sfintelor Sărbători ale
Naşterii Domnului şi Anului nou 1976. Printre acestea se numără :
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale DIM1TRIOS I, Arhiepiscop al Constantinopului şi Patriarh ecumenic :
Prea Fericite şi înalt Prea Sfinţite Arhiescop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale a României, Frate mult iu
bit şi prea dorit în Hristos-Dumnezeu şi împreună-slujitor al smereniei noastre,
Domnule Justinian, îmbrăţişîndu-Vă frăţeşte în Domnul, cu multă bucurie Vă întîmpinăm.
Ajungînd, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu bine la sărbătorirea Sfintelor şi ale
selor Sărbători ale Naşterii după trup şi Arătării Domnului şi Mîntuitorului nostru
Iisus Hristos, am primit cu multă plăcere cuvintele amabile în legătură cu ele şi
cu Noul An mîntuitor care începe, precum şi urările mult-iubitei şi prea doritei
Voastre Prea Fericiri, pe care ni le-aţi transmis prin scrisoarea Voastră, pentru
care Vă mulţumim cordial.
Binecuvîntat este numele Mîntuitorului nostru, Care, prin întruparea Lui ne-a
răscumpărat din robia păcatului şi Care, aducîndu-ne din întunericul necunoştinţei
la lumina cunoştinţei, ne dă de fiecare dată, prin sfinţirea de pe urma amintirii şi
sărbătoririi Sfintelor Sale Sărbători, harul întăririi credinţei şi nădejdii noastre şi
prilej plăcut şi sfînt de comuniune spirituală şi de manifestare a unităţii noastre
în credinţă şi dragoste.
într-o astfel de comuniune spirituală, dîndu-Vă, din inimă Venerabilei Voastre
Prea Fericiri sărutarea frăţească de aceste zile sfinte, dorim ca Domnul şi Mîntuilorul nostru, Care a orînduit toate aceste lucruri supranaturale, să Vă învredni
cească xa întîmpina şi a sărbători ani îndelungaţi, împreună cu venerabila Ierarhie
din jurul Vostru şi cu toată turma credincioasă^ aceste pline de bucurie sărbători
cu sănătate neîmpuţinată şi bucurie spirituală.
Şi Domnul să Vă dăruiască Noul an mîntuitor care soşeşte, plin de tot harul
şi toată bunătatea Sa.
'
Vă îmbrăţişăm iarăşi pe Prea Fericirea Voastră în Hristos cel născut şi rămînem cu dragoste frăţească şi deosebită cinstire.
Al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor Frate în Hristos.
f D im itrios
Patriarh al Constantinpolului
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale NICOLAE VI, Papă şi Patriarh al Alexan
driei şi a toată Africa :
Prea Fericite Arhiepiscop al Bucureştilor şi Patriarh al României, preaiubit şi
mult dorit în Hristos frate şi împreună-slujitor al smereniei noastre, Domnule Jusllniun, îmbrăţişîndu-Vă cu sărutare sfîntă, cu multă bucurie Vă întîmpinăfti.
Taină neînţeleasă' de oameni şi neexplicabilă s-a arătat astăzi în Betleem, căci
Dumnezeu cel fără de început devine om, ca să îndumnezeiască pe om. Intenţia
lui Dumnezeu «cea dată nouă în Hristos Iisus, mai înainte de veci» (Tit I, 9) se
tlo»coperă astăzi ca supremă bunătate şi înţelepciune. Dumnezeu a cercetat pe po-
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porul Său. Căci Fiul Său cel Unul-Născut, Care este în sînurile Tatălui, se găseşte
ca Prunc înfăşat într-o iesle sărăcăcioasă şi tot noul Israel al harului, împreună
cu îngerii şi cu păstorii laudă pe Făcătorul cerului şi al pămîntului, spunînd: «Slavă
întru cei de sus Celui ce s-a născut astăzi în peşteră».
Părtaşi deci şi noi ai bucuriei acesteia, în decursul veacurilor şi al genera
ţiilor, să mergem pînă la Betleem şi să vedem Cuvîntul acesta care s-a întrupat.
Să mergem către taina Peşterii şi să privim nesfîrşita condescendenţă a lui Dum
nezeu faţă de noi, Cuvîntul lui Dumnezeu, Care se găsea împreună cu Tatăl mai
înainte de veci, se naşte din Fecioară, făcîndu-se părtaş firii noastre, pentru ca s-o
'aducă pe aceasta la frumuseţea cea dintîi.
Să mergem deci la El, Care nu s-a descoperit în flacăra focului, ca oricînd
lui Moisi, ci ca Prunc înfăşat în iesle şi plecîndu-ne cu evlavie genunchii, să ne
închinăm Lui, ca unui împărat al veacurilor şi începător al mîntuirii noastre, aducîndu-I laudă de mulţumire.
Şi acum, urmînd obiceiului celui sfînt, venim cu voie bună să dăm sărutare
frăţească Venerabilei Voastre Prea Fericiri şi să ne bucurăm împreună că «a tri
mis Dumnezeu pe Fiul Său cel din femeie, făcut sub lege, ca pe cei de sub lege
să-i răscumpere, ca să luăm înfierea». Găsindu-ne, din mila lui Dumnezeu, totodată,
în apropierea imediată a Anului nou, ne rugăm din tot sufletul şi din toată inima
Părintelui veacurilor, să Vă dăruiască Prea Fericirii Voastre anul care vine, cu
sănătate şi plin de pace.
Urîndu-Vă acestea, cu multă dragoste în Hristos, Vă rugăm frăţeşte să bine
voiţi a transmite urările noastre şi salutările noastre călduroase şi venerabililor
fraţi, care alcătuiesc Sfîntul şi Sfinţitul Sinod din jurul Prea Fericirii Voastre.
Şi, îmbrăţişîndu-Vă, din nou, cu sărutare sfîntă, rămînem al Venerabilei
Voastre Prea Fericiri Frate mult-iubit în Hristos şi pururea devotat.

f Nicolae
Patriarhul Alexandriei
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale ELIAS IV, Patriarhul Bisericii Apostolice
a Antiohiei şi al întregului Orient :
Prea Fericirii. Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Frate preaiubit şi împreună-slujitor al Tainelor dumnezeieşti,
Venim din nou să salutăm pe Prea Fericirea Voastră Prea iubită, cu prilejul
Naşterii Domnului, pe care lumea creştină o aşteaptă şi o întîmpină cu bucurie şi
veselie.
Cerul tresaltă pentru unirea sa cu pămîntul prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care
s-a făcut trup. Această nouă legătură care uneşte raiul cel nou cu omul căzut în
păcat, este reînnoirea creaţiei şi întoarcerea la veşnicie, care este scopul existen
ţei omului, pentru că întruparea este drumul Cuvîntului lui Dumnezeu în inima
omului, reînnoit prin botez.
Sărutarea dragostei pe care fraţii în Hristos şi-o dau unii altora prin scri
sori, nu e numai un prilej ocazional, ci este o prezenţă reală a Domnului prin
rugăciune, prezenţă avînd ca scop întărirea legăturilor între ei prin Cuvîntul care
se naşte veşnic şi sălăşluieşte în noi.
Noi credem că Biserica Ortodoxă, întemeiată pe prezenţa lui Dumnezeu făcut
om, înarmată cu tradiţia sa vie şi călăuzită de bogăţia duhovnicească a Sfinţilor
săi Părinţi, trebuie să joace un mare rol în dezvoltarea puterilor spirituale ale
omului de astăzi, care jinduieşte după pace, dreptate, libertate şi egalitate. Cuvîntul lui Dumnezeu este unicul izvor al acestor bunuri şi «Viaţa, Calea şi Adevărul».
Fără El, este neantul, dar prin El, este viaţa, veşnicia şi frumuseţea spirituală.
Salutăm din nou pe Prea Fericirea Voastră Prea Iubită şi Vă îmbrăţişăm fră
ţeşte, cu prilejul întrupării dumnezeieşti, şi Vă urăm ca Domnul şi Mîntuitorul
nostru să lumineze lumea Sa prin Duhul Sfînt, pentru a găsi adevărul şi pacea şi
pentru a premări pe Dumnezeu cel mult milostiv.

t Elias IV
Patriarhul Antiohiei şi a tot Orientul
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Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale BENEDICT, Patriarhul Ierusalimului:
Prea Fericitului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Locţiitor al Cezareei
Capadociei, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Arhiepiscop al Bucureştilor, D. D. Justi
nian, Frate iubit în Hristos şi împreună-slujitor al smereniei noastre, îmbrăţişare
sfîntă în Iisus Hristos.
Arătatu-s-a, în timpurile din urmă, marea şi mai presus de înţelegere taină, hotarîtă mai înainte de veci de Tatăl şi vestită prin profeţi. Cuvîntul lui Dumnezeu,
cel fără de început şi nezidit, Cel ce locuieşte în lumina cea neapropiată şi care
cuprinde în sine toate, se naşte astăzi din Fecioara Maria şi este înfăşat ca prunc
în peşteră săracă şi în ieslea dobitoacelor este culcat, spre refacerea naturii şi
mîntuirea noastră, săltînd şi bucurîndu-se, repetă cîntarea îngerească: «Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bună învoire» (Luca
II, 14).
împărtăşindu-ne şi noi din această veselie şi bucurie universală, cei ce am
fost miluiţi de Domnul să slujim pe locurile cele călcate de Dumnezeu-întrupat,
vom merge împreună cu credinciosul nostru popor pînă la Bethleem, Sfînta cetate
a lui Iuda şi vom săvîrşi acolo jertfa cea fără de sînge în noaptea sărbătorii celei
mari şi cu dragoste frăţească vom pomeni, cu prilejul acesta şi cinstitul nume al
Venerabilei Voastre Prea Fericiri, înălţînd Cuvîntul cerului în chip de prunc şi
Răscumpărătorului nostru rugăciune fierbinte pentru Voi şi pentru unirea creştini
lor de pretutindeni, ca şi pentru pacea întregii lumi.
Şi venind acum cu dragoste frăţească să vă vizităm pe calea gîndului, Vă
dăm sărutarea sfîntă şi sărbătorească şi Vă felicităm din tot sufletul, urîndu-Vă
din adîncul inimii noastre să Vă învredniciţi să sărbătoriţi ani îndelungaţi aceste
prea sfinte şi mîntuitoare sărbători ale întrupării celei mai presus de fire a Dom
nului, în sănătate deplină, conducînd turma credincioşilor, cea încredinţată Vouă
spre păşunile mîntuitoare, iar Noul an care se apropie să Vă dăruiască Vouă şi
celorlalţi membri ai Sfîntului şi Sfinţitului Sinod ca şi ceilalţi ani care urmează,
binecuvîntările cereşti şi toată sporirea duhovnicească.
Îmbrăţişîndu-Vă din nou, în Iisus, cel ce s-a născut din Sfînta Fecioară mai
presus de fire, rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri, Frate iubitor în Hris
tos şi pururea devotat,

f Benedict

Patriarhul Ierusalimului
Telegrama de felicitare a Sanctităţii Sale PIMEN, Patriarhul Moscovei şi ci
toată Rusia :
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian, mitropolit al Ungrovlahiei,
Arhiepiscop al Bucureştilor, Locţiitor al Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Părinte Patriarh,
în această zi solemnă şi plină de bucurie a Marelui praznic creştin al Naşotrii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, cu sentimente cordiale Vă felicit
şi Vă salut frăţeşte.
Acum ochii duhovniceşti ai tuturor creştinilor sînt îndreptaţi spre Peştera din
Itetleem, în care cu binecuvîntată modestie a binevoit să apară Pruncul dumne
zeiesc, «ca să se mîntuiască prin El lumea» (Ioan III, 17), şi noi auzim cîntarea în 
florească plină de m ăreţie: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt
p<ice, între oameni bunăvoire» (Luca II, 14).
Cu multă dragoste trimiţîndu-Vă această felicitare cu prilejul Naşterii Dom
ini lui, Vă doresc sincer ca să nu se împuţineze mila şi ajutorul îmbelşugat de la
Mîntuitorul lumii şi Domnul nostru, în ostenelile Prea Fericirii Voastre în ogorul
lui Dumnezeu.
Să Vă binecuvînteze Hristos în anul bunătăţii Lui, care vine.

f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
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Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale DAVID, Patriarhul-Catolicos al Georgiei:
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Cu frăţească dragoste în Domnul Hristos Vă felicit, Prea Fericirea Voastră,v
cu prilejul praznicului Naşterii Domnului Hristos şi de Noul an care vine.
^
Acela, pe care L-au văzut dinainte în vedenii şi pe care L-au propovăduit
în preînchipuiri proorocii, Acela a cărui prezenţă au dorit-o atît de mult toate po
poarele — iată-L, în sfîrşit, este trimis de Dumnezeu în lume ca prin El să mîntuiască această lume. Prezenţa lui Hristos realizează unitatea adevărată în lumea
noastră căci după Apostol «El este pacea noastră» (Efes. II, 14). Domnul Iisus Hristos
ne-a adus pacea înţelegerilor duhovniceşti, care ne dă atîtea posibilităţi pentru pros
peritate, pace şi bunăvoire între popoare.
Fie ca binecuvîntarea Pruncului dumnezeiesc să ni se dea nouă tuturor ca
o putere bună şi divină, ca să se săvîrşească transfigurarea dorită şi să domnească
pe pămînt pacea şi bunăvoirea între oameni.
încă o dată dîndu-Vă sărutarea frăţească întru Hristos care se naşte, cu osîrdie îl rog pe Mîntuitorul care s-a născut din Fecioara, să Vă dăruiască sănătate,
bucurie, bogată milă şi să trimită omenirii întregi pacea Sa binecuvîntată în Noul
an al bunătăţii Sale.

f David
Patriarhul Catolicos a toată Georgia
Scrisoarea irenică a Prea Fericitului Părinte Patriarh GHERMAN al Serbiei:
Prea Fericite Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei, Locţiitor
al Cezareei Capadociei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Domnule Justi
nian, frăţeşte Vă îmbrăţişăm şi Vă felicităm în Domnul din toată inima.
Prea Fericirea Voastră,
Cu mare bucurie slăvim Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, Care pentru
noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire s-a pogorît din cer şi Vă felicităm pe
Dvs. Prea Cinstite şi Mult stimat nouă Prea Fericite Părinte cu cuvintele:
Hristos se naşte!
Aducem rugăciuni pline de osîrdie Fiului lui Dumnezeu, Cel nou-născut ca
El să reverse darurile Sale întru mulţi ani asupra puterilor trupeşti şi sufleteşti
ale Prea Fericirii Voastre ca să păstoriţi pe scaunul luminat al Bisericii Ortodoxe
Române — surori.
Fie ca milostivul Dumnezeu să Vă păzească în sănătate bună, în osîrdie de
credinţă şi în iubire pe Dvs.t pe arhiereii Dvs., cinstitul cler şi turma Dvs. ca toţi
să slăvească harul lui Dumnezeu dăruit prin naşterea lui Hristos-Mîntuitorul.
Ne rugăm de asemenea ca «plinătatea păcii» (Ieremia XXX, 6) care ne-a
adus-o nouă naşterea Fiului lui Dumnezeu şi pe care Domnul Păcii totdeauna ne-o
împărtăşeşte (Pilde III, 16) să se stabilească în toată lumea, în oamenii cei de
bună credinţă.
Iar în vremea noastră nedumeririle să fie sub povaţa sfatului păstorilor din
Betleem — «să mergem şi să vedem minunea ce s-a făcut acolo» (Luca II, 15). Şi
precum steaua i-a condus pe ei să ne conducă şi pe noi pe calea cea luminoasă
către Hristos, care este adevărul şi viaţa (Ioan XIV, 6).
Cu aceste frumoase gînduri să petreceţi Sfintele Sărbători, Prea Fericirea
Voastră, cu pace, iar anul cel nou sosit 1976 să fie un an al păcii, roditor, binecuvîntat de Domnul.
Felicitîndu-Vă şi îmbrăţişîndu-Vă duhovniceşte ne simţim încălziţi de rugăciu
nile Voastre şi rămînem acelaşi frate devotat şi conslujitor în Hristos Cel ce s-a
născut.

f Gherman
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe
Scrisoarea irenică a Prea Fericitului Părinte M AXIM , Patriarhul Bisericii Ortotodoxe Bulgare :
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române.
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Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Vlădică,
Preaiubit în Domnul nostru,
Marea şi luminoasa sărbătoare a Naşterii lui Hristos aducătoare de pace, care
uneşte cerul şi pămîntul în Taina cea mare arătată în trup (I Tim. III, 16), se apro
pie. în aceste zile luminoase, Sfînta Biserică ne cheamă să întîmpinăm şi să prea
mărim pe Mîntuitorul care se naşte pentru mîntuirea noastră, Hristos Dumnezeu,
cîntînd : «Hristos se naşte, măriţi-L!».
Felicitînd din toată inima pe Prea Fericirea Voastră, cu prilejul Naşterii lui
Hristos şi luînd parte împreună cu Voi la preamărirea Pruncului dumnezeiesc, năs
cut la Betleem, rugăm fierbinte pe Mîntuitorul cel din iesle, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos (Luca V, 11) să binecuvînteze cu pacea Sa (Psalm. XXV III, 14) şi să
încununeze cu bunătatea Sa (Psalm. LXIV, 12) Noul an 1976, să Vă dăruiască Prea
Fericirii Voastre sănătate, putere şi viaţă îndelungată, spre îndelungată şi binecuvîntată arhipăstorire.
Cu dragoste frăţească desăvîrşită în Hristos,

t Maxim
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
Scrisoarea irenică a Prea Fericitului Părinte MAKARIOS, Arhiepiscopul C i
prului :
Prea Fericite Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolit al Ungrovla
hiei şi Arhiepiscop al Bucureştilor, Frate mult iubit şi prea dorit nouă şi împre
ună-slujitor, Domnule Justinian, îmbrăţişîndu-Vă frăţeşte în Domnul, cu multă bucu
rie Vă întîmpinăm.
Fiul cel fără de început şi Cuvîntul Tatălui se naşte ca Dumnezeu şi om din
tr-o maică fără de bărbat, pentru ca să ne elibereze din robia celui străin, să res
tabilească comuniunea noastră cu Dumnezeu-Tatăl şi să ne facă pe noi copii ai
luminii şi fii ai zilei.
Cu prilejul acestei dumnezeieşti condescendenţe, îngerii din ceruri, luminaţi
de îmbrăcăminte strălucitoare, zboară deasupra Peşterii din Betleem, lăudînd pe Cel
ce pentru noi, oamenii şi pentru a noastră mîntuire, Dumnezeu fiind, s-a întrupat
şi s-a făcut om, cu glasuri pline de melodie, spunînd: «Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire».
Veselindu-ne şi noi, împreună cu puterile îngereşti, slăvim şi noi Prea Sfîntul
nume al Părintelui ceresc, pentru nesfîrşita Sa condescendenţă faţă de mîntuirea
noastră şi cu multă bucurie venim în contact cu mult-dorita Voastră Prea Fericire,
pentru a Vă da sărutarea frăţească de sărbătoare şi să Vă urăm din inimă, să petreceţi cu bucurie naşterea cea de lume mîntuitoare a Dumnezeu-Cuvîntului, ani în 
delungaţi şi să petreceţi Noul an al bunătăţii Lui, care bate la uşă cu sănătate neîmpuţinată şi bucurie duhovnicească.
Rugîndu-Vă să transmiteţi cuvintele noastre de salut sărbătoresc şi urările
noastre şi Venerabilei Ierarhii din jurul Prea Fericirii Voastre, Vă îmbrăţişăm din
nou, în Hristos Cel ce s-a născut şi rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri
iubitor frate în Hristos.

f Makarios
Arhiepiscop al Ciprului
Scrisoarea irenică a Prea Fericitului SERAFIM, Arhiepiscop al Atenei şi a
toată Elada :
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Justinian Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericite Părinte Arhiepiscop al Bucureştilor, Locţiitor al Cezareei Capa
dociei şi Mitropolit al Ungrovlahiei, Frate iubit în Hristos Dumnezeu şi Conliturfihisitor al Smereniei noastre, Domnule Justinian, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, îmbrăţişînd în Domnul pe Prea Fericirea Voastră, cu deosebită bucurie Vă
Întîmpinăm.
în aceste zile sfinte trebuie să ne ridicăm cu mintea la Betleem pentru a auzi
p<* îngeri lăudînd pe Dumnezeu care s-a arătat pe pămînt, binevestind păstorilor
bucurie mare, că s-a născut Mîntuitorul, şi să vedem pe Soarele dreptăţii culcat în
h‘sle şi să-L rugăm a ne trimite pe Duhul care ne sprijină în mărturia cea bună.
m
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Pe Acesta adorîndu-L împreună cu Tatăl, cu Duhul, cu păstorii şi Maica Prea
Sfîntă, îl rugăm stăruitor ca prin harul şi puterea Sa să dea Prea Fericirii Voastre
zile multe, spre slava Sfîntului Său nume, mîntuirea celor încredinţaţi Vouă şi bi
necuvîntarea lumii întregi.
Rugîndu-Vă să binevoiţi a Vă ruga şi pentru smerenia noastră, a Bisericii din
Grecia, Vă îmbrăţişăm frăţeşte în Cel care pentru noi s-a întrupat şi rămînem frate
iubitor în Hristos,
'

f Serafim
Arhiepiscop al Atenei
Telegrama înalt Prea Sfinţiei Sale PAAVALI, Arhiepiscop <al Careliei şi a
toată Finlanda :
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii O r
todoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Iubite Frate în Hristos,
«Hristos se naşte : Măriţi-L !
Hristos din ceruri: întîmpinaţi-L !
Hristos pe pămînt : înălţaţi-vă /»
*

în ziua în care lumea creştină sărbătoreşte Taina întrupării Fiului lui Dumne
zeu, felicităm pe Prea Fericirea Voastră în numele Bisericii Ortodoxe a Finlandei.
Urăm Prea Fericirii Voastre să prăznuiţi sfintele sărbători ale Crăciunului în
deplină sănătate şi cu duhovnicească bucurie. Binecuvîntarea lui Dumnezeu să fie
asupra Voastră şi asupra credincioşilor Sfintei Voastre Biserici, în tot timpul Noului
an al milei Domnului.
Cu dragoste în Hristos,

f Paavali
Arhiepiscop al Careliei şi a toată Finlanda
Scrisoarea irenică a înalt Prea Sfinţitului VASILE, Mitropolit al Varşoviei şi a
toită Polonia :
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Iubite întru Domnul, Stăpîne Sfinţite !
Hristos se naşte !
%

Inimile noastre sînt pline de bucurie acum cînd trăim din nou «Marea taină a
creştinătăţii» (I Tim. III, 16), iar cînd coborîm cu gîndul spre vremurile prezise ale
ivirii stelei din Betleem, ne închinăm în chip duhovnicesc în faţa ieslei şi de acolo
scoatem înnoirea duhului nostru, îmbogăţindu-ne cu sărăcia Celui ce s-a făcut sărac
pentru noi (II Cor. VIII, 9).
Se veseleşte astăzi Sfînta, Sobornicească şi Apostolească Biserică, şi ne deschide
porţile împărăţiei lui Dumnezeu şi ne cheam ă: «Cel însetat să vină. Cui îi este
voia să ia în dar din apa vieţii» (Apoc. XXII, 17|).
Să vie asupra tuturor celor ce-L iubesc pe Domnul acea bucurie, pe care au
avut-o păstorii din Betleem cînd L-au aflat pe Pruncul ce era culcat în iesle!
Veniţi de vă închinaţi Lui, aducîndu-I darurile inimii.
Astfel de simţăminte Vă trimit pe adresa Prea Fericirii Voastre şi Vă rog să
primiţi din partea nevredniciei mele cordiale doriri de bine Bisericii Voastre şi slăvitei Voastre Patrii.
Vieţii Prea Fericirii Voastre sănătate şi lungime de zile.
Slăviţi-L pe D om nul!
Al Prea Fericirii Voastre smerit rugător către Dumnezeu şi iubitor frate întru
Hristos,

f Vasile
Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polonia
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Scrisoarea înalt Prea Sfinţitului DOROTEI, Mitropolit c/e Praga şi a toată Ce
hoslovacia :
Prea Fericirea) Voastră, Preamilostive Stăpîne !
Săvîrşind prăznuirea venirii Fiului Omului pe pămînt, am bucuria să facem un
schimb de meditaţii, cu privire la negrăita iubire a lui Dumnezeu faţă de neamul
omenesc. Acest mişcător eveniment ne aminteşte că nimeni nu este uitat înaintea
Tatălui ceresc ; El îi cheamă pe toţi la ospăţul duhovnicesc al credinţei, ca să
guste din hrana cerească şi să primească darurile milostivirii Sale. începînd cu
această binecuvîntată zi, se revarsă peste toată omenirea, lumina binelui, a ade
vărului şi a nedescrisei frumuseţi — unirea credincioşilor cu Dumnezeu şi intrarea
lor în marea familie a Tatălui ceresc. Această neasemănată cinste, care copleşeşte
toată mintea, aminteşte oamenilor să petreacă în ascultarea Sfintei Evanghelii, care
ne descoperă toată voia lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să rămînă în dragostea
de Dumnezeu şi de aproapele. Dragostea ne oferă temelii puternice pentru coexis
tenţa şi colaborarea lor pe care, cu atîta solemnitate, cu semnături proprii, le-au
întărit conducătorii ţărilor europene, S.U.A. şi Canada la Helsinki în anul 1975.
Prin colaborarea oamenilor se realizează succesele umane, care aduc bună
stare pentru întreaga omenire. Iar prin nimicirea acesteia se clatină bazele păcii
pe pămînt, trecîndu-se la conflicte duşmănoase, războaie sîngeroase, care generează
suferinţele de nedescris ale omenirii. Pacea şi înţelegerea în bunele iniţiative rea
lizează demnitatea omului. Această calitate îşi reflectă superioritatea în solidari
tatea faţă de oamenii dezmoşteniţi, care petrec în sărăcie, în necazuri şi suferinţe,
care de multe ori sînt lipsiţi de casele lor şi nevoiţi să petreacă în pribegie.
în unitatea credinţei, preaslăvind împreună cu Prea Fericirea Voastră pe Dom
nul care se naşte, Vă felicit din tot sufletul pe Sanctitatea Voastră, pe Arhipăstorii
şi pe binecredincioasa turmă a Sfintei Biserici Ortodoxe Române, de Praznicul în
trupării lui Dumnezeu-Cuvîntul şi de Noul an 1976 al bunătăţii lui Dumnezeu.
Mutîndu-mă cu credinţă în Peştera din Betleem, în rugăciunile mele, cu su
punere îl rog pe Pruncul dumnezeiesc Hristos, să Vă păzească în bună sănătate şi
să Vă reînnoiască puterile întru mulţi ani în pace şi bunăstare.
Cu frăţeasca dragoste şi stimă în Domnul, rămîn al Prea Fericirii Voastre,

f Dorotei
Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia
Conţinuînd îmbogăţirea bunelor relaţii şi întărindu-se atmosfera nouă creată
' între Patriarhia Română şi Bisericile catolice naţionale, nădăjduind într-un nou pas
spre unitatea de credinţă prin respect reciproc şi egalitate tradiţională şi de Sfin
tele sărbători ale Naşterii Domnului — 1975 şi Anului nou 1976, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian a primit numeroase Scrisori irenice, pastorale, telegrame,
scrisori ^de felicitare din partea multor Întîistătători, ierarhi, profesori şi teologi
romano-catolici.
Dintre acestea publicăm :
Scrisoarea Sanctităţii Sale Papa PAUL V I:
Prea. Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Arhiepiscopul Bucureştilor, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Vă mulţumim din toată inima pentru urările pe care ni le-aţi trimis cu prilejul
sărbătoririi Naşterii Mîntuitorului Iisus Hristos, Domnul nostru. Acest gest de fră
ţească dragoste a sporit bucuria noastră în aceste zile binecuvîntate.
în acest moment în care începe Noul an, rugăm fierbinte pe Dumnezeu, Tatăl
Domnului Iisus Hristos, să dăruiască din belşug puterea Sa şi înţelepciunea Sa tuturor
acelora cărora le-a încredinţat răspunderea păstoririi poporului Său, pentru ca să
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putem vesti tuturor, cu credincioşie, împăcarea şi unitatea care ne-au fost aduse prin
Fiul Său şi să lucrăm fără răgaz spre a răspîndi pacea printre oameni şi popoare.
Asigurînd pe Prea Fericirea Voastră de rugăciunile noastre pentru Voi, pentru
clerul şi credincioşii Voştri, Vă reînnoim expresia urărilor noastre celor mai bune şi
a dragostei noastre frăţeşti în Hristos Iisus.

Paulus VI, Papă
Telegrama Eminenţei Sale Cardinalului JEAN WILLEBRANDS, Preşedintele
Secretariatului pentru promovarea unităţii creştinilor;
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian, Mitropolitul Ungrovlahiei,
Locţiitor al Cezareei Capadociei, Arhiepiscop al Bucureştilor, Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.
«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu,
şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire»
îngerii cîntă preamărirea lui Dumnezeu, pentru că mîntuirea este descoperită
şi acordată, prin Iisus, tuturor popoarelor. Ei vestesc pacea, plinătatea vieţii, a căror
garanţie şi izvor curgător este naşterea lui Iisus.
Cîntarea cerească este repetată în Liturghia creştină şi umple de bucurie inima
oricărui creştin. Din preamărirea lui Dumnezeu coboară pacea pe pămînt.
Fie ca Iisus Hristos să Vă dăruiască această cunoştinţă a slavei Sale, să reverse
pacea Sa din belşug asupra Voastră şi să împărtăşească aceste daruri dumnezeieşti
omenirii întregi.

f Cardinal Jan Willebrands
Telegrama de felicitare a Eminenţei Sale Cardinalului FRANZ KONIG, Arhiepis
copul Vienei şi Primat al A ustriei:
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Justinian,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Mulţumindu-Vă din toată inima pentru urările transmise cu prilejul
la rîndul meu Vă urez din toată inima un An nou binecuvîntat — 1976.
Aş dori, de asemenea, să Vă rog să binevoiţi a transmite urările
Noul an binecuvîntat, tuturor ierarhilor Patriarhiei Române.
Sînt foarte mulţumit că noul preot român de la Viena are legături
şi se preocupă de viaţa duhovnicească a comunităţii sale.
Exprimîndu-Vă expresia legăturii mele frăţeşti şi asigurîndu-Vă de
cinstire, rămîn al Prea Fericirii Voastre devotat în Domnul.

Crăciunului,
mele pentru
bune cu noi
sincera mea

t Cardinal Konig
Telegrama Cardinalului JULIUS DOPFNER, Arhiepiscop de Miinchen şi Freising :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Vă mulţumesc pentru urările de Crăciun şi de Anul nou, pe care Prea Fericirea
Voastră ni le-a trimis şi V ă rog să primiţi şi urările, mele pe care Vi le adresez
pentru aceste Sărbători ale Crăciunului şi Noului an.
Sărbătorirea Naşterii Domnului este pentru noi prilejul de a mulţumi lui Dumnezeu
pentru toate nedăjdile pe care El le-a dat lumii.
în această zi a prăznuirii acestei Dumnezeieşti Taine, creştinii se unesc în do
rinţa ca dragostea lui Dumnezeu să fie mai bine înţeleasă de către oameni.
în numele clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, exprim Prea Fericirii Voas
tre profunda noastră recunoştiinţă şi Vă rog să primiţi omagiul profundului meu res
pect în Domnul.

f Julius Dopfner
Cardinal

,
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Telegrama Cardinalului SUENENS, Arhiepiscop de Malines-Bruxelles :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Mulţumindu-Vă pentru urările Voastre frăţeşti, Vă exprim sentimentele mele
de comuniune şi dragoste, cu prilejul sărbătorii Naşterii Mîntuitorului nostru Iisus
Hristos.
Fie ca Domnul să grăbească venirea ceasului în care să putem întrupa aceste
sentimente în comuniunea deplină a Bisericii Sale, Una şi Sfîntă.
Binevoiţi a primi, Prea Fericirea Voastră, asigurarea sentimentelor mele frăţeşti
şi devotate.

f L. J. Suşnens
Telegrama de felicitare a Dr. RUDOLF GRABER, Preşedintele Comisiei ecumenice
a Conferinţei episcopilor germ ani:
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Aceste binecuvîntări ale Sfîntului Francisc^să V ă fie împărtăşite cu prilejul
sărbătorii Naşterii Domnului şi a Anului nou 1976 : ~
«Domnul să te binecuvînteze şi să te ocrotească !
Domnul să facă să lumineze faţa Sa peste tine şi să te miluiască
Domnul să caute cu privirea spre tine şi să-ţi dăruiască pace.
Domnul să te binecuvînteze».

t Dr. Rudolf Graber
'Telegrama Mgr PIERRE PASLEAU, Arhiepiscop de Tongres, Directorul Centru
lui de studii şi acţiuni ecumenice :
Prea Fericirii Sale, Părintelui Patriarh Justinian, Locţiitor al Scaunului Cezareei
Capadociei, Mitropolitul Ungrovlahiei, Arhiepiscopul Bucureştilor şi Preşedinte al Sfîn
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Mă unesc cu Prea Fericirea Voastră în bucuria şi pacea Crăciunului şi Vă urez
un An nou îmbelşugat în binecuvîntări dumnezeieşti.

f Pierre, Arhiepiscop
Din partea Bisericii vechilor-Catolici, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
primit, printre altele şi :
Scrisoarea de felicitare a Eminenţei Sale JOSEF BRINKHUES, Episcop al Bise
ricii Vechilor-Catolici din R. F. Germania :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române :
Prea Fericirea Voastră,
în această prea sfîntă sărbătoare a Epifaniei, ne-am rugat pentru Prea Fericirea
Voastră, pentru colaboratorii Voştri la conducerea Bisericii Ortodoxe Române, pentru
preoţii şi diaconii Bisericii Voastre.
Fie ca Dumnezeu să V ă dăruiască tuturor un an îmbelşugat în bine.
Totdeauna mă gîndesc la vizita mea făcută Bisericii Ortodoxe Române, în anul
1970, care mi-a lăsat profunde impresii despre viaţa Bisericii Voastre. Ospitalitatea
pe care am primit-o în Reşedinţa Voastră rămîne de neuitat.
Dumnezeu să Vă ocrotească pe Prea Fericirea Voastră şi Biserica Ortodoxă din
Uomânia.
Cu frăţeşti salutări în Hristos,

f Episcop Josef Brinkhues
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Din partea Bisericilor Orientale, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit
scrisori de felicitare, dintre care publicăm :
»
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale VAZKEN I, Patriarhul Suprem şi Catolicos
al tuturor armenilor :
Prea Fericirii Sale, Părintelului Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
«Hristos s-a născut şi s-a arătat în mijlocul nostru».
în pragul Noului an, sîntem fericiţi să Vă felicităm din Sfîntul nostru Scaun cu
bunele vestiri ale Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a coborît pe pămînt
şi s-a făcut om din Sfînta Fecioară Maria, a adus lumii şi întregii omeniri mesajul
mîntuitor al păcii şi buneivoiri.
Taina cea mare a acestei naşteri, şi astăzi ne aduce nouă mîngîierea pentru su
fletele noastre pline de nădejde, ne aduce gînduri noi şi întrevederi de mîntuire, în 
deosebi în timpul nostru, în care omenirea este încă departe de limanul ultim şi per
manent al unei vieţi paşnice. Dar noi rămînem cu statornic optimism ca să ne rugăm
împreună cu Prea Fericirea Voastră şi să activăm pentru coexistenţa paşnică a tu
turor popoarelor şi statelor.
Ne rugăm fierbinte ca harul ’slăvitei Naşteri a Mîntuitorului să fie din belşug
împărtăşit clerului şi credincioşilor Sfintei şi istoricei Voastre Biserici, pentru zidirea
spirituală a vieţii şi a muncii lor.
în această fericită împrejurare, Vă rugăm să primiţi urările noastre cele mai
bune ca pentru mulţi ani de acum înainte Sfînta Voastră misiune să fie încununată
cu lucrări bineplăcute lui Dumnezeu.
Cu dragoste frăţească în Hristos,

f Vazken I
Patriarh suprem, Catolicos al tuturor armenilor
Scrisoarea irenică a Prea Fericitului Părinte THEOPHILOS, Patriarhul Etiopiei:
Prea Fericirii
Române,

Sale,

Prea

Fericitului

Justinian,

Patriarhul

Bisericii

Ortodoxe

«... pentru voi s-a născut astăzi în cetatea lui David un Mîntuitor, care este
Hristos Domnul» (Luca II, 11).
Iubite Frate în Hristos,
Cînd privim în jurul nostru şi vedem tulburarea care este în lume, ne dăm sea
ma bine cît de mare este nevoia noastră de sprijin, cît de gravă este situaţia noastră
de a trăi în Hristos şi pentru Hristos. Noi avem nevoie de pace în inimile noastre,
de pace în cugetele noastre şi de pace în sufletele noastre. Pe deasupra tuturor noi
căutăm această pace nu pentru noi înşine, ca indivizi, nici numai pentru comunitatea
creştină, ci pentru toată omenirea.
Şi astăzi cînd prăznuim Crăciunul să ne unim în cîntare împreună cu oştile ce
reşti, lăudînd pe Dumnezeu şi zicînd : «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pămînt pace, între oameni bunăvoire» (Luca II, 14).
Fie ca Domnul, căruia slujim, să facă să fie Crăciunul şi Noul an o sărbătoare
veselă pentru Sanctitatea Voastră şi prosperă pentru clerul, credincioşii şi poporul
Vostru. Şi ei să facă să domnească pacea, liniştea şi buna-înţelegere în lumea întreagă.
Vă urăm bucurie pentru Crăciun şi în Noul an.
Al Vostru frate în Hristos,

f Abba Theophilos
iu

• r

Patriarhul-Etiopiei
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Telegrama Sanctităţii Sale SHENOUDA III, Patriarhul Bisericii Copte din Egipt :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ’
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, Vă adresăm, cu dragoste fră
ţească, cele mai bune urări pentru un Nou an fericit, cu pace şi prosperitate.

'

t Shenouda III
Papă şi Patriarh al Bisericii Copte din Egipt

Din partea Bisericii Anglicane, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit
scrisoarea irenică a Graţiei Sale Dr. DONALD COGGAN, Arhiepiscop de Canterbury,
Primat al Angliei şi Mitropolit :
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române.
Prea Fericirea Voastră, Iubite frate în Hristos,
«Mergeţi şi cercetaţi cu de-a-mănuntul despre Prunc şi, dacă îl veţi afla, ves
tiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui» (Matei II, 8).
Astfel vorbi Irod înţelepţilor din Orient, însă el nu căuta sincer Adevărul. Purta
un plan mîrşav în inimă, pe care intenţiona să-l pună în practică cît mai curînd cu
cele mai dezastruoase efecte.
în primele zile ale Bisericii creştine, mulţi, asemenea lui Irod, nu au apreciat cum
se cuvine bunele veşti referitoare la Iisus Hristos : «Unii l-au luat în rîs, iar alţii
i-au zis : Te vom asculta despre aceasta şi altă dată» (Fapte XVII, 32). Şi astăzi, la
fel ca în trecut, mult prea mulţi oameni îl desconsideră şi nu ţin seama de jertfa
Sa voită pentru mîntuirea noastră, îşi trăiesc această viaţă cu lucruri trecătoare şi
de mică importanţă.
«Căutaţi şi veţi afla» (Matei VII, 7). înţelepţii au căutat cu de-amănuntul Prun
cul, «umplîndu-se de o mare bucurie» pe tot timpul drum ului; şi venind la El, «au
îngenunchiat şi l-au adorat».
Fie ca strădaniile noastre pentru căutarea Adevărului să fie statornicite în ţel
şi încununate de succes, şi fie ca noi, Prea Fericirea Voastră să fim în această pelioadă a Crăciunului, «o inimă şi un suflet» (Fapte IV, 32) în dragostea noastră peniru El, care este Calea, Adevărul şi Viaţa.
Cu cele mai calde salutări cu ocazia sărbătoririi Naşterii Mîntuitorului nostru.
Al Prea Fericirii Voastre devotat frate în Hristos,

t Donald Cantuar
Arhiepiscop de Canterbury, Primat al întregii Anglii şi Mitropolit
Din partea Bisericii Evanghelice-Luterane din Suedia, Eminenţa Sa OLOF SUNDBY,
Arhiepiscop de Uppsala şi Primat al Suediei, a trimis Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian următoarea telegramă :
Cu toate bunele urări pentru Crăciun şi Noul An. •
Al vostru cu dragoste în Hristos,
i

*

f Olof Sundby
Din partea Bisericii Evanghelice-Luterane din R. F. Germania, Excelenţa Sa Epist'opul dr. JOHANNES HAUSELMANN, a trimis Prea Fericitului Părinte Patriarh Juslinian, următoarea scrisoare de felicitare :
Prea Fericirea Voastră,
Prin salutul de Crăciun şi prin urările pentru anul 1976 mi-aţi arătat un ataşa
ment prietenesc pentru care vreau să Vă mulţumesc din toată inima. Ştim, bineînţe
les, că urările sînt relative. Nu putem şti dinainte dacă le vom putea împlini sau măMir.i în care vom realiza acest lucru. Nu întîmplător recunoaştem aici o paralelă cu
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schimbarea anilor : momentul în care resimţim o deosebită nesiguranţă legată de vii
torul nostru concordă cu momentul dorinţelor noastre cele mai intense pentru alţii
şi pentru noi înşine. Se poate presupune de la început că anul 1976 va aduce cu sine
infirmări. Proverbul englezesc «dacă dorinţele ar fi cai, atunci ar putea călări şi cer
şetorii», pare banal numai la prima vedere. Privit mai de aproape este o reflexie profundă^referitoare la discrepanţa dintre dorinţă şi realitate, care duce la modestie.
în ceea ce priveşte Noul an, în ultimele zile şi săptămîni s-a spus în articole şi
cuvîntări tot ceea ce ar putea să-i intereseze pe oameni în această privinţă. Daţi-mi
voie din cauza aceasta să mă refer la trei locuri biblice, în loc să prezint o viziune
subiectivă a viitorului. Aceste locuri în contradicţie cu unele gînduri unesc dorinţa
şi realitatea vieţii noastre cu aprobarea lui Dumnezeu, fiind motto pentru ziua A nu
lui nou, text pentru predica aceleiaşi zile şi motto pentru anul 1976 : «Domnul este
scăparea mea, ajutorul meu şi apărătorul m e u ; de cine mă voi înfricoşa» (Psalm.
LXII, 7).
Această propoziţie exprimă siguranţa unui om care l-a trăit pe Dumnezeu ca
fundament al credinţei şi vieţii sale. El nu vrea să păstreze pentru sine această ex
perienţă, ci să o transmită tuturor oamenilor — pînă în zilele noastre (Iosua I, 9).
Cu această vorbire directă a lui Dumnezeu ni se acordă un «imperativ al încre
derii» în mijlocul spaimei şi al nesiguranţei.
Arată-mi Doamne, drumul Tău (Psalm LXXXVI, 11). Acest motto pentru 1976
ne invită să avem încredere în Dumnezeu şi să-i fim tovarăş de drum. Faptul că
Domnul ştie drumul este mai important decît orice prognoză. Nu putem să ne dorim
mult. Dar nici1mai puţin.
Din această perspectivă, Vă urez să aveţi în Noul an un drum arătat şi întărit
de Dumnezeu şi Vă salut din toată inima cu aceste puţine gînduri.
Cu adînc respect rămîn al Prea Fericirii Voastre plecat frate în Hristos,

Episcop Dr. Johannes Hauselmann
*

,

Din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian a primit numeroase scrisori şi telegrame de felicitare, dintre care :
Telegrama Domniei Sale Dr. PHILIP POTTER, Secretar general al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor :
Prea Fericirea Voastră,
Fiind încă sub impresia celei de a V-a Adunări generale a noastră, scriu spre
a Vă exprima, în numele colegilor mei şi al meu personal, cele mai călduroase şi
mai respectuoase felicitări, cu prilejul Crăciunului.
In ajunul sărbătorii Naşterii Domnului nostru, tema principală a Adunării «Iisus
Hristos eliberează şi uneşte», devine şi mai bine venită. Aşa cum Mesajul Adunării
subliniază, în timpul acestei Adunări «ascultîndu-ne unii pe alţii, am experimentat
bucuria unităţii trecînd peste barierele de cultură şi rasă, de sex şi de clasă. Noi
am experimentat, de asemenea, durerea acestor adînci dezbinări».
Acum cînd ne îndreptăm luarea aminte spre o nouă perioadă în viaţa Consiliu
lui Ecumenic al Bisericilor, în care sîntem chemaţi să aducem la îndeplinire man
datul încredinţat nouă de Bisericile noastre membre, dorim să solicităm rugăciunile
Voastre fierbinţi, pentru ca, întăriţi de harul Cuvîntului întrupat, să devenim instru
mente ale lui Dumnezeu în planul Său de a transforma lumea Sa în împărăţia Sa de
dragoste, bucurie şi pace.
Fie ca pacea şi dragostea Sa să fie cu Voi, cu #Venerabila Voastră Biserică şi
cu lumea întreagă.
Al Vostru cu deplin respect,

Philip Potter
Secretar general
Din partea Conducerii Conferinţei Creştine pentru Pace, L P. S. Mitropolit Nicodim al Leningradului şi Novgorodului, Preşedintele Conferinţei, a felicitat pe Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian prin următoarea telegramă :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Stăpîne,
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Cu prilejul praznicului plin de bucurie al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat, care a devenit Fiul omului, Mîntuitorul lumii şi al
tuturor oamenilor, Vă felicit din toată inima, V ă doresc pacea cîntată de puterile ce
reşti, Vă doresc ca împreună cu îngerii să preaslăviţi pe Pruncul dumnezeiesc, Vă do
resc mîntuire, sănătate şi fericire în Noul an şi la mulţi, mulţi a n i!
Cu dragoste întru Domnul,
f Nicodim
Exarh al Patriarhiei Moscovei pentru Europa Apuseană
Cu aceeaşi ocazie — a praznicului Naşterii Domnului din anul 1975 şi a Anului
nou 1976 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit scrisori’ de felicitare !
Din partea unor ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe surori, dintre care :
— I. P. S. Mitropolit MELETIOS al Franţei, Exarhul Patriarhiei Ecumenice ;
— I. P. S. Mitropolit JUVENALIE de Tuia şi Belev, Preşedintele Departamentului Re
laţiilor externe bisericeşti ale Patriarhiei Moscovei;
— I. P. S. Mitropolit FILARET al Berlinului şi Europei Centrale, Exarhul Patriarhiei
Moscovei pentru Europa Centrală ;
— I. P. S. Mitropolit FILARET al Kievului şi Galiţiei, Exarhul Ucrainei \
— I. P. S. Mitropolit ILYA de Suhumi şi Abhazi ;
— I. P. S. Mitropolit NICOLAE de Lvov
— I. P. S. Mitropolit ALEXEI al Talinului şi Estoniei;
— I. P. S. Mitropolit KIRIL al Americii, Canadei şi al Australiei;
— I. P. S. Mitropolit SERGHIE de Kerson şi Odessa ;
— I. P. S. Mitropolit NAUM de Zietorsk şi Struoni;
— I. P. S. Mitropolit SOFRONIE al Durostorului şi Cerveniei;
— I. P. S. Mitropolit IO A N de Helsinki;
— I. P. S. Mitropolit SPIRIDON al Rodosului ;
— I. P. S. Mitropolit BARNABA al Peluziei j
— I. P. S. Mitropolit ANTONIE de Xantes ;
— I. P. S. Mitropolit BARNABAS al Kitrusului ;
— I. P. S. Mitropolit DAMASCHINOS al N avpakiei;
— I. P.S. Mitropolit DAMIANOS al Sfîntului Munte S in a i;
— I. P.S. Mitropolit DAMASCHINOS al Tranupolei;
— I. P. S. Mitropolit METODIOS de Axum ;
— I. P. S. Mitropolit ALEXIS de Homs ;
— I. P. S. IAKOBOS, Arhiepiscop al Celor două Americi şi al Canadei;
— - I. P. S. VLADIMIR, Arhiepiscop de Dimitriev, Rectorul Academiei duhovniceşti din
Moscova, Vicar al Patriarhiei Moscovei;
— I. P. S. PITIRIM, Arhiepiscop de Volokolamsk, şeful Editurii şi publicaţiilor Bisericii
Ortodoxe Ruse, Vicar al Patriarhiei Moscovei;
— I. P. S. DOSITEI, Arhiepiscop de Ohrida şi Macedonia ;
— I. P. S. MIHAIL, Arhiepiscop de Tambov ;
— I. P. S. NICODIM, Arhiepiscop de Harkov ;
— I. P. S. KIPRIAN, Arhiepiscop de Moscova ;
— I. P. S. GRIGORIE, Arhiepiscop de Mucacevo şi Ujgorod ;
— I. P. S. LEONID, Arhiepiscop de Riga şi Lituania ;
— P. S. HRISOSTOM, Episcop de Kursk şi Belgorod ;
— P. S. SAVA, Episcop de Cernăuţi şi Bucovina;
— P. S. DIONISIE, Episcop de D ram a;
— P. S. SMEDT E. J., Episcop de Bruges ;
— P. S. APOSTOLOS, Episcop al Ecumeniei (Grecia);
— P. S. PIMEN, Episcop de Saratovo şi Volgograd ;
— P. S. IRINEU, Episcop de Ufa şi Sterlitamak ;
—■P. S. ALEXEI, Episcop de Vraţiav şi Scetin;
—• P. S. THEODOSIE, Episcop de Smolensc şi Verzemsc ;
— P. S. VISARION, Episcop de Vrsac.
I
Dintre personalităţile bisericeşti din cadrul altor Biserici şi comunilăţi creştine
i(t%peste hotare :
*- P. S. GERMAIN, Episcop de Saint Denis ;
H.O.R. — 9
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— Eminenţa Sa Cardinalul JOHN VILLOT, Secretar de stat al V aticanului;
— Eminenţa Sa Cardinalul ROM AN TORRELLA,'vicepreşedinte al Secretariatului pen
tru unitatea creştinilor din Vatican ţ
— Eminenţa Sa JOHN, Episcop anglican de Fulham şi Gibraltar j
— Eminenţa Sa TIBOR BARTHA, Episcop reformat din Ungaria ;
— Domnul Prof. CONSTANTIN MURATIDIS, decanul Facultăţii de teologie din ca
drul Universităţii Naţionale Capodistriaca ;
— P. Cuv. Arhim. NEKTARIOS, Conducătorul Aşezămîntului Sfîntul Nectarie;
— Domnul dr. KAROLY TOTH, secretar general al Conferinţei Creştine pentru Pace ?
Din partea Conducătorilor comunităţilor ortodoxe române de peste hotare :
— I. P. S. Arhiepiscop VICTORIN, Conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române diit
America şi Canada ;
— P. S. Episcop LUCIAN FĂGĂRĂŞANUL, Vicarul Sfintei Arhiepiscopii Ortodoxe
Române pentru Europa Centrală şi Occidentală ?
— P. Cuv. Arhim. VASILE COSTIN, Conducătorul Aşezămintelor româneşti de la Ie
rusalim ;
— P. C. Preot ALEXANDRU MUNTEANU, parohul bisericii ortodoxe române din
Sofia ;
— P. C. Pr. MARIN BRANIŞTE, parohul bisericii ortodoxe române din
V ie n a ;
— P. C. Pr. VASILE ŞTEFAN, parohul bisericii ortodoxe române din Baden-Baden ?
— P. C. Pr. LUCIAN GAFTON, parohul bisericii ortodoxe române din
Londra;
— P. C. Pr. DUMITRU GĂINĂ, parohul bisericii române din Melbourne (Australia) ţ
— P. C. Pjr. GABRIEL POPESCU, parohul bisericii române din Sydnei (Australia) ţ
— P. C. Pr. CONSTANTIN IANA, parohul bisericii române din Adelaide (Australia) ţ— P. Cuv. MIRCEA CLINET şi P. C. Pr. TRAIAN VALDMAN, conducătorii parohiei
ortodoxe române din Milano ;
— P. C. Pr. Prof. IOAN BRIA, reprezentantul Patriarhiei Române la sediul Consiliu
lui Ecumenic al Bisericilor din Geneva ;
Dintre reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe şi a Cultelor religioase din ţara noas
tră au felicitat pe întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian :
— P. C. Pr. HRANISAVLIEVICI, şeful Vicariatului sîrb de Timişoara;
— P. C. Pr. NICOLAE GORANOV, parohul bisericii ortodoxe bulgare din Bucureşti ţ
— Eminenţa Sa MARTON ARON, Episcop romano-catolic de Alba lulia ;
— Eminenţa Sa Mgr FRANCISC AUGUSTIN, conducătorul Arhiepiscopiei romanocatolice din Bucureşti ;
— Eminenţa Sa PETRU PLEŞCA, Episcop romano-catolic de Ia ş i;
— Eminenţa Sa IAKOB ANTAL, Episcop auxiliar romano-catolic de Alba lulia ;
— I. P. S. IOASAF, Mitropolitul Bisericii creştine de rit vechi ?
— P. S. DIRAYR MARDICHIAN, Conducătorul Episcopiei Bisericii Armene din R. SRom ânia;
— Eminenţa Sef, ALBERT KLEIN, Episcopul Bisericii Evanghelice C. A. din Sibiu ;
— Eminenţa Sa PAUL SZEDRESSY, Superintendentul Bisericii Evanghelice S. P. ClujNapoca ;
— Eminenţa Sa LASZLO PAPP, Episcopul Bisericii Reformate din Oradea ;
— Eminenţa Sa NAGY GYULA, Episcopul Bisericii Reformate din Cluj-Napoca ;
— Eminenţa Sa KOVACS LAJOS, Episcopul Bisericii Unitariene din Cluj-Napoca;
— Domnul DUMITRU POPA, Preşedintele Cultului Adventist de ziua 7-a ;
— Domnul PAVEL BOGHIAN, Preşedintele Cultului Penticostal j
— Domnul LAZAROVICI MELITON, Prim-delegat al Cultului creştin după Evanghelie*
— Eminenţa Sa Dr. MOSES ROSEN, Şef-rabinul Cultului mozaic din R. S. România ;
— Eminenţa Sa IACUB MEHMET, Şef-muftiu al Cultului musulman din R. S. România^

♦ I N B R V h t l U l ♦ Pî\ $ T $ R Î \ U ♦

ADEVĂRATUL „DUMNEZEU S-A ARĂTAT ÎN TRUP"
(I Tim. III, 16)
SPICUIRI DIN PASTORALELE LA NAŞTEREA DOMNULUI — 1975 ALE IERARHILOR
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Una dintre misiunile Mîntuitorului a fost şi aceea de propovăduitor al Mesa
jului divin către cei ce aşteptau pe Mesia. In această calitate de Arhiereu a adus,
prin vestea cea bună (Evanghelia), împlinirea celor prezise despre El de către pro
orocii Vechiului Testament. Aşa se explică de fapt primirea credinţei şi prin cuvînt.
Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, moştenitori ai harului arhieriei de la Mînluitorul Hristos prin mîinile Sfinţilor Apostoli, şi anul acesta, ca dealtfel în fiecare
<in, au fost prezenţi în mijlocul credincioşilor lor din eparhia respectivă cu Pastorala
de Naşterea Domnului (Crăciunul), cuvînt transmis cu prilejul Marelui praznic.
■în noaptea sfîntă se aud glasurile îngerilor şi păstorilor, plînsul Maicii Domnului
vi tînguirea bătrînului Iosif, se văd magii de la Răsărit şi străluceşte Steaua lor,
so trezeşte tot Ierusalimul la vestea venirii «Marelui împărat». Numai Irod se tulbură
do frica pierderii tronului, fiind cuprins de îndemnul satanei la crime şi masacre.
Toate aceste aspecte sînt prins-e, ca într-un covor fermecat, în folclor, colinde şi
<intece de stea ale poporului nostru dreptcredincios, creaţii moştenite dintru înce
puturi şi transmise nouă astăzi ca un patrimoniu spiritual unic în configuraţia orto
doxiei balcanice şi ecumenice.
Este, aşadar, nu numai o cinste, ci şi o obligaţie de conştiinţă — ca Biserica să
păstreze, să cultive şi să transmită ceea ce ne-a lăsat creştinismul primelor veacuri
>1 să facă cunoscut credincioşilor de astăzi cum au înţeles strămoşii noştri marele
net al «întrupării lui Dumnezeu» care copleşeşte toată mintea şi în prezenţa lui se
ploacă tot genunchiul celor cereşti şi ale celor pămînteşti. Taina din veac ascunsă
Vl de îngeri neştiută se vădeşte prin naşterea lui Mesia din Sfînta Fecioară Maria.
Fiecare ierarh, răspunzător de conştiinţa supuşilor săi şi purtător de grijă faţă
do păstoriţii săi, prin Pastorală, caută să fie cît mai aproape de inima ascultătorilor
Vl să explice cît mai cl-ar minunea naşterii lui Hristos.
Pastorala Prea Fericitului Părinte Patriarh JUSTINIAN, Arhiepiscop al Bucureş
tilor0 Mitropolitul Ungrovlahiei, Locţiitor al Scaunului Cezareei Capadociei, Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, adresată clerului şi credincioşilor din eparhia Sa cu
l»t llojul Naşterii JDomnului — 1975, îşi propune să tălmăcească rostul Marelui praznic
ii l Crăciunului în viaţa credincioşilor noştri.
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Prea Fericirea Sa pleacă de la faptul că Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat
şi om desăvîrşit. Ca Fiu al lui Dumnezeu are o naştere din veci, iar ca Fiu al omului
are o naştere firească, dar întrupat, «fără sămînţă bărbătească» şi născut natural ca
orice prunc din Sfînta Fecioară Maria.
Pentru a se înlătura orice idee preconcepută, pentru a scoate naşterea Domnului
din sfera legendelor şi naşterilor mitologice (teogeneze), pentru a înlătura confu
ziile şi comparaţiile nepotrivite, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care a
vizitat Locurile Sfinte şi s-a închinat în biserica Naşterii Domnului din Peştera Betleemului (22 mai 1975), ‘este în măsură să explice ceea ce ochiul său a văzut şi inima
sa a simţit în faţa Staulului sfînt. Şi toată cinstea în cer şi pe pămînt se cuvine
mamei Mîntuitorului, care L-a purtat în pîntece, şi L-a născut în peştera săracă,
chiar îngerii mereu o slăveau zicînd : «Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul
este cu tine» (Luca I, 28).
învăţătura sfîntă despre supracinstirea Maicii Domnului se desprinde din «tabloul
dumnezeiesc al Naşterii Domnului», iar cîntarea îngerilor se justifică din aceeaşi
împrejurare şi multe altele. Pe sfinţi îi cinstim, dar pe Sfînta Fecioară o supravenerăm : «Cine dintre noi, scrie Prea Fericirea Sa, în rugăciunile noastre, nu se roagă
Preacuratei Maici ca ea să-i fie de ajutor ? Care mamă lîngă leagănul copilului ei,
sau cînd acesta s-a făcut mare, nu o roagă să aibă în sfînta sa pază odrasla ei ?
Cine dintre credincioşii Bisericii noastre nu stă în biserică, sau în casa lui, cu ochii
aţintiţi la «Maica îndurărilor», aşa cum o numeşte Biserica, rugînd-o pentru nevoile
sale, sau mulţumindu-i pentru ajutorul primit de la Dumnezeu prin ea ?». în cinstea
ei s-au ridicat locaşuri, se ţin sărbători, se fac slujbe, Biserica avînd-o ajutătoare.
Şi pentru un temei raţional Prea Fericitul arată : «Ştim că mamele oamenilor
mari, care au dat lumii fii străluciţi, sînt înconjurate cu cinste şi respect...» o mamă
ce a adus lumii un fiu, şi el a adus omenirii mari servicii, este cinstită, dar «o Mamă
care a născut un Fiu şi a adus omenirii mîntuirea nu trebuie supracinstită ?». Sfinţii
sînt prietenii lui Dumnezeu, şi fiii Săi, îngerii sînt slujitori şi pe toţi îi cinstim, dar
Precista trebuie cinstită în mod deosebit fiindcă pe ea o fericesc îngerii şi o roagă
sfinţii. Exemplul închinării Sfîntului Arhanghel Gavriil (Luca I, 28) este edificator,
închinarea Elisabetei este exemplu.
însăşi Maica Domnului, la inspiraţia Sfîntului Duh, mărturiseşte : «Iată de acum
mă vor ferici toate neamurile...» (Luca I, 48— 49). Cele mai frumoase cîntări din
cultul Bisericii Ortodoxe sînt închinate ei, şi mai ales A x io n u l: Cuvirte-se cu ade
văraţi... însuşi Domnul Hristos ca fiu al ei a respectat-o cum se cuvine, iar pe cruce
fiind răstignit, Mîntuitorul a încredinţat-o Sfîntului Apostol Ioan (Ioan XIX, 26—27).
în partea ultimă a Pastoralei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian prezintă
ascultătorilor evenimentele mai de seamă din viaţa bisericească a trecutului neamului
nostru, oprindu-se la serbările prilejuite de împlinirea 90 de ani de la recunoaşterea
autocefaliei şi a 50 de ani de "4a înfiinţarea Patriarhiei Române. în acelaşi timp, jus
tifică hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi consimţământul Condu
cerii de Stat, pentru ridicarea Episcopiei Dunării de Jos, la rangul de Arhiepiscopie,
cu titulatura «Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos» şi refacerea Episcopiei de
Alba lulia pe vechea vatră a Mitropoliei distruse a lui Mihai Viteazul. Prin aceasta,
Sfîntul Sinod a înţeles să cinstească trecutul eroic al neamului nostru.
«Fiind convinşi — a încheiat Prea Fericirea Sa — că toată viaţa Bisericii Orto
doxe Române din trecut, şi de astăzi, se află sub ocrotirea Maicii Domnului şi a
Sfinţilor îngeri, să-i rugăm ca şi de acum înainte să aibă în paza lor Biserica şi Ţara
noastră şi Bunul Dumnezeu să reverse peste lumea de astăzi pacea şi buna înţelegere
între oameni şi popoare.
Iar eu, ca părinte sufletesc al vostru, făcîndu-vă tuturor urări de sănătate şi
fericire, cu prilejul sărbătoririi Naşterii Domnului şi Noului an 1976 mă rog cu toată
căldura sufletului meu ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfîntului Duh să fie cu voi cu toţi» (II Cor. III, 13).
Pastorala I. P. S. IUSTIN, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moidovei şi
Sucevei, adresată clerului, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din eparhia
sa, se deschide! cu acest cuprinzător verset: «Iată, vă vestesc bucurie mare care va fi la
tot norodul. Că s-a născut astăzi Mîntuitor, care este Hristos-Domnul...» (Luca II, 10— 11).
Obişnuiţi cu adîncă exegeză şi cu cuvinte de mărgăritar, strălucitoare şi limpezi
ca un izvor de munte, credincioşii români din Arhiepiscopia Iaşilor au ascultat cuvîntul
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Ierarhului cu urechile inimii şi ale credinţei. 'Pastorala captează de la început cu
anunţarea temei şi totodată soluţionarea e i : «Cu adevărat mare este taina dreptei
credinţe : Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri,
s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălţat întru slavă» (I Tim.
III, 16). Taina aceasta, din veac ascunsă s-a descoperit prin naşterea Mîntuitorului
Hristos în peştera de lîngă Cetatea Betleemului. Naşterea, la rîndul ei, a fost «la
plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, făcut din femeie, făcut sub lege,
ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobîndim noi înfierea» (Gal. IV, 4—5).
Continuînd demonstraţia, I. P. S. Sa coboară încă o treaptă în profundul inimii
ascultătorilor, întărindu-le convingerea c ă : «Cerul şi pămîntul, lumea celor văzute
şi a celor nevăzute, firea întreagă se bucură văzînd că Fiul lui Dumnezeu s-a pogorît
din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din ‘Maria Fecioara şi s-a făcut om».
S-a făcut om şi a venit în lume nu în ascuns, sau ferindu-se de ochii semenilor,
ci «Păstorii, aflînd pe Fiul lui Dumnezeu îmbrăcat în zidire trupească, înfăşat şi
culcat în iesle, aduc laudă lui Dumnezeu pentru toate cîte au auzit şi au văzut, precum
li se spusese» (Luca II, 12, 20).
Magii din îndepărtările Răsăritului, urmînd steaua luminoasă care mergea îna
intea lor, au găsit Pruncul pe care-L căutau. I s-au închinat şi deschizînd vistieriile
lor i-au adus aur, ca unui domn ceresc; smirnă, ca.unui arhiereu mijlocitor; şi tămîie,
ca unui Dumnezeu. Toate cîntările Praznicului înfăţişează în ritm de bucurie împre
jurările Naşterii Domnului.
Trecînd la înţelesul teologic, de învăţătură înaltă a întrupării Mîntuitorului, înal
tul Ierarh zugrăveşte în albastru de Voroneţ chemarea noastră la mîntuire, fiindcă
«prin întruparea Sa de la Duhul Sfînt şi din Fecioara Maria, Domnul nostru Iisus
Hristos s-a făcut om adevărat; păcatul însă n-a locuit în El. El a rămas în acelaşi
timp Dumnezeu adevărat. «S-a făcut trup», cum spune Sfîntul Ioan Evanghelistul «şi
(i sălăşluit întru noi şi am văzut mărirea Lui, mărire ca Ununia-Născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr» (I, 14), cu toate că «s-a deşertat pe Sine, chip de rob luînd,
făoîndu-se asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflîndu-se ca un om» (Filip. II, 7).
Venind în lume, Mîntuitorul Hristos a fost întîmpinat de puterile cereşti cu slavoslovia p ă c ii: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni
bunăvoire». Astfel, Taina cea de îngeri neştiută s-a descoperit odată cu naşterea
Domnului nostru Iisus Hristos.
în continuare, Pastorala subliniază faptul că «trimiţînd în lume, din nemărgi
nită dragoste faţă de făptura Sa, pe Fiul Său, cel Unul-Născut ca prin El viaţă să
nvem (I Ioan IV, 9), Dumnezeu şi-a arătat, cum spune Sfîntul Ioan Damaschin,
bunătatea, înţelepciunea, dreptatea şi puterea...». Pentru aceasta şi noi să arătăm
prin faptele noastre cele bune că sîntem oameni zidiţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu întru «dreptatea şi sfinţenia adevărului» (Efes. IV, 24).
Mesia s-a întrupat pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu-Tatăl, pentru
nceasta, Naşterea Domnului în rînduielile noastre bisericeşti, este numită sărbătoaioa păcii şi anume o pace desăvîrşită, cerîndu-ne să întîmpinăm pe Cel-născut cu
(jînduri alese, cu simţăminte înalte, cu prisos de fapte bune, cu hotărîrea neclintită
do a ne împlini cu sîrguinţă pilduitoare îndatoririle creştineşti şi patriotice. Luînd
pildă de la Mîntuitorul care a intrat în viaţa lumii slujind-o, pentru ca lumea prin
I I să se mîntuiască, Sfînta noastră Biserică Ortodoxă Română se dovedeşte de
veacuri strîns-întegrată în viaţa poporului nostru pe care-1 slujeşte, ajutîndu-1 nu
numai să-şi croiască în lume calea lui dreaptă, să-şi înfăptuiască idealurile lui mari
*1 să-şi făurească viaţa lui proprie pentru fericirea fiilor patriei, ci să contribuie la
n^ezarea unei noi ordini în lume şi la apărarea păcii pe toată faţa pămîntului.
Ultima parte a Pastoralei cuprinde pe scurt evenimentele din noiembrie 1975
<n prilejul sărbătoririi celor două jubilee ale Bisericii Ortodoxe Române.
încheind, I.P.S. Iustin scrie: «Odată cu acest cuvînt de învăţătură şi îndemn,
In slăvită prăznuire de astăzi a Naşterii Domnului, vă trimit tuturor arhierească binocuvîntare şi părintească îmbrăţişare».
Pastorala I.P.S. NICOLAE, Arhiepiscop al Sibiului, Alba Iuliei şi Mitropolit al
Ardealului, adresată clerului şi dreptcredincioşilor creştini, anunţă cuvîntul său
pnstoral prin versetul evanghelic : «Iată vă binevestesc bucurie mare» (Luca II, 10).
Continuînd elogiul bucuriei naşterii, I.P.S. Sa explică mai întîi cadrul natural
nl venirii Mîntuitorului în lume şi apoi semnificaţia duhovnicească şi teologică. Mîn-
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tuitorului în lume şi apoi semnificaţia duhovnicească şi teologică. Mîntuitorul a
venit să elibereze lumea de robia păcatului, a nedreptăţii şi asupririi şi să aducă
dragoste, pace, bunăvoire pe pămînt. Numele lui este Emanuel, care se tîlcuieşte
«Cu noi este Dumnezeu» (Matei I, 22). De aceea cîntăm toţi credincioşii «Cu noi este
Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci ou noi este Dumnezeu».
Ca să se adeverească trăirea noastră în Dumnezeu, trebuie să facem faptele
acestei trăiri. «Căci nu-i destul să zicem : «Doamne, doamne» să rămînem numai l-a
cuvinte, ci e nevoie să şi vieţuim în aşa fel încît să se vadă, să se simtă, că în
noi sălăşluieşte Hristos cu toate darurile Sale dumnezeieşti. Aceste daruri trebuie
fructificate deplin. Cum Iisus Hristos este desăvîrşire dumnezeiască, noi trebuie să
privim la statura desăvîrşirii Lui şi să ne străduim zi de zi, clipă de clipă, să
ajungem la asemănarea cu Hristos. Aceasta cere o luptă continuă împotriva ispi
telor care ne asaltează şi o strădanie neîntreruptă ca «să creştem întru toate în
Hristos». Mîntuitorul ne cheamă şi ne porunceşte : «Fiţi desăvîrşiţi precum şi Tatăl
vostru desăvîrşit este» (Matei V, 48). Din aceste cuvinte şe degajă îndemnul şi
obligaţia de creştin: «toţi credincioşii, ca fii ai Tatălui ceresc, trebuie să urmeze
lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat şi să aibă ca îndemn pilda Sfîntului Apos
tol Pavel şi a atîtor sfinţi, între care şi sfinţii români, care au dus lupta cea bună
şi au întrupat în viaţa lor chipul cel preaslavit al Domnului. In felul acesta şi nu
mai în felul acesta putem spune că Dumnezeu este cu noi, este în noi şi ne lumi
nează, ne îndrumează şi ne binecuvîntează pe cărările vieţii».
în ultima parte a Pastoralei, I.P.S. Mitropolit Nicolae explică ascultătorilor
importanţa deosebită a serbărilor prilejuite de jubileul a 90 de ani de autocefalie
şi 50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române.
în calitatea sa de Mitropolit al Ardealului, înaltul ierarh arată că s-a înfăp
tuit încă un act de dreptate odată cu refacerea Episcopiei de Alba lulia pe vechea
vatră a mitropoliei româneşti de Bălgrad. Tot aici şi-au dat viaţa pentru glia stră
bună şi Legea strămoşească numeroşi martiri şi mărturisitori. în sfîrşit, încheie
I.P.S. Sa, aici la Alba lulia s-a proclamat în măreaţa Adunare populară din 1 De
cembrie 1918 Unirea Transilvaniei cu Patria-mamă şi s-a ridicat o catedrală mo
numentală, catedrală a Reîntregirii.
Considerînd că şi cele despre care s-a vorbit mai sus fac parte din viaţa du
hovnicească a credincioşilor din ţara noastră, Pastorala, în ultima parte, sfătuieşte
pe ascultători ca, aşa cum ieslea I-a fost loc de naştere Mîntuitorului, aşa şi su
fletul nostru este sălaş al Domnului Hristos care revarsă în noi dragostea, bună
tatea, bucuria, pacea şi alungă orice răutate orice nemulţumire, orice fărădelege.
Să ne curăţim simţirile şi aşa să ne apropiem de ieslea Pruncului Iisus. înseşi co
lindele străbune răsună pretutindeni sub cerul de lumină al Crăciunului. Sîntem
toţi o simţire, un glas şi un gînd. O simţire românească şi ortodoxă.
în încheiere, I.P.S. Sa spune : Dorindu-vă să prăznuiţi în pace şi bucurie Sfin
tele sărbători ale Naşterii Domnului, Bobotezei şi Anului nou, rog pe Domnul nos
tru Iisus Hristos să vă dăruiască mulţi ani cu pace, sănătate, fericire şi noi reali
zări pentru Patria noastră scumpă şi în slujirea Bisericii Ortodoxe Române.
Pastorală Ia Naşterea Domnului — 1975 a I.P.S. TEOCTIST, Arhiepiscopul
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, adresată clerului, cinului monahal tvi vi r
credincioşilor creştini din eparhia Sa, are un început clar, arătînd tot ceea ce este
necesar pentru mîntuirea noastră odată cu venirea lui Mesia : «Eu am venit ca lu
mea viaţă să aibă şi din belşug să aibă» (Ioan X, 10).
Distins slujitor, şi bun cunoscător al slujbelor noastre ortodoxe româneşti,
I.P.S. Sa atrage atenţia ascultătorilor că într-adevăr, «Frumuseţea imnelor litur
gice şi gingăşia inspiratelor colinde străbune ne cheamă astăzi să prăznuim, după
datină, Naşterea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Este sărbătoarea marilor împli
niri mîntuitoare; e ziua în care ne-am învrednicit să primim «harul şi adevărul
prin Iisus Hristos» (Ioan I, 17), deoarece «Cuvîntul trup s-a făcut» (Ioan I, 14).
Trecînd la explicarea evenimentului în sine, I.P.S. Sa arată că «Sărbătoarea
aceasta, pe care din veacuri străvechi — în dulcele grai al înaintaşilor — o nu
mim Crăciun, aduce cu sine, după cum vedem, dezlegarea unor taine ale dreptei
noastre credinţe... Taina Pruncului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pe care îl privim acum
cu ochii minţii culcat în ieslea de la Betleem, ni se dezvăluie în însăşi această
smerenie atotcuceritoare, temelie a vieţii creştine şi a Bisericii, statornicită pe pă-
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mînt de El». Datorită şi acestei statornicii, trebuie să fim cu adevărat fii ai păcii.
Neobositul propovăduitor al întrupării şi al învierii Mîntuitorului, Sfîntul Apostol
Pavel arată că «Hristos ia chip în noi» (Gal. IV, 19) şi «Dumnezeu l-a trimis în
lume cînd a venit plinirea vremii» (Gal. IV, 4). Prin aceasta se înţelege că El s-a
întrupat într-o vreme de răscruce din istoria neamului omenesc, anume atunci cînd
prezenta Sa era adînc aşteptată pretutindeni, atît ca urmare a conştiinţei înstrăi
nării omului de Dumnezeu, cît şi ca o împlinire, prin El, a năzuinţelor de dreptate,
libertate şi demnitate, după care însetau mulţimile oropsite de pe pămînt. în lu
mina acestor adevăruri, putem înţelege limpede cuvintele cu care Iisus Hristos şi-a
început Sfînta Sa lucrare mîntuitoare, atunci cînd a vorbit : «Duhul Domnului este
peste Mine pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe
cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc robilor eliberarea şi celor orbi vederea,
să slobozesc pe cei apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului» (Luca IV, 18— 19).
Demonstrînd că Naşterea Mîntuitorului în istoria mîntuirii nu este numai un
act simplu şi temporar, înaltul ierarh subliniază: «Cu preţul vieţii Sale, suportînd
tot ceea ce a fost mai umilitor şi mai dureros, Ei le-a săvîrşit din iubire pentru
noi, dîndu-ne pildă de urmat întru toate, făcîndu-ne să înţelegem cîtă valoare are
făptura omenească în cer şi pe pămînt».
Trecînd la specificul sărbătorii Crăciunului la strămoşii noştri, I.P.S. Sa arată
că noi avem un creştinism apostolic şi deci o prăznuire a Naşterii lui Hristos din
primele secole, fiindcă, «pe plaiurile noastre româneşti scăldate de Marea Neagră
şi Dunăre, lumina Betleemului a fost adusă, potrivit tradiţiei vrednice de crezare,
de Sfîntul Apostol Andrei, «cel dintîi chemat». Datorită acestor dovezi apostolice
vechi şi româneşti, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu înalta aprobare
a Conducerii de Stat a ridicat la rangul de Arhiepiscopie Episcopia Dunării de Jos,
luînd titulatura de «Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos» şi a refăcut vechea
vatră ierarhică românească de la Alba lulia prin Episcopia de Alba lulia. Aceste
evenimente ca şi serbarea celor două jubilee sînt urmări fireşti ale transformărilor
sociale şi politice ale poporului român. De aceea, se cere tuturor credincioşilor
întărirea credinţei lor prin muncă, prin unire în dragoste şi devotament pentru tot
ceea ce se înfăptuieşte în ţara noastră şi încrederea neclintită în viitorul luminos
al Patriei noastre.
în partea ultimă a Pastoralei se revine asupra rolului capital al Naşterii M în
tuitorului în viaţa credincioşilor, mai ales că I.P.S. Mitropolit Teoctist a însoţit pe
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian la Peşterea Betleemului. «îl avem în fată
pe Mîntuitorul Iisus Hristos, prunc născut la Betleem. Ca părinte iubitor, vă măr
turisesc bucuria pe care am simţit-o, în luna mai din acest an, cînd am însoţit pe
Prea Fericitul Patriarh Justinian la Locurile Sfinte. Am cunoscut cu acel prilej
cetăţi şi ţinuturi străbătute de Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, amintite în Sfintele
Evanghelii: Betleemul, Nazaretul, Marea Galileei, Capernaumul, Iordanul, Muntele
Taborului, Golgota, Sfîntul Mormînt şi altele. Una din cele mai de seamă mîngîieri
<im avut-o cînd am săvîrşit Sfînta liturghie în Staulul din peştera de ia Betleem,
unde s-a născut Mîntuitorul Hristos. îmi aud şi acum bătăile inimii parcă şi mai
tari şi mai repezi, aflîndu-mă în modestia cadrului în care a primit să vină în
lume Fiul lui Dumnezeu, al cărui Mesaj de pace şi iubire vorbeşte atît de puternic
conştiinţei noastre. în acele clipe, v-am avut pe toţi în cugetul meu, cu încredin
ţarea că eraţi împreună-rugători cu mine».
Avînd nădejde în sufletele credincioşilor ascultători, I.P.S. Sa le încredinţează
şi harului Sfîntului Duh, fiindcă Mîntuitorul ne-a asigurat: «toate sînt cu putinţă
celui ce crede» (Marcu IX, 23). De aici izvorăşte puterea noastră să urcăm pe scara
virtuţilor către desăvîrşire.
Cu aceste gînduri vin astăzi în mijlocul vostru cu doriri de bine şi de feri
cire pentru toţi, prăznuind cu tradiţionalele datini şi bucurii marea zi a Naşterii
omului, a Noului an 1976 şi Boboteaza».
Pastorala I.P.S. NICOLAE, Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi M i
tropolit al Banatului, adresată iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini, pleacă de la un verset din Vechiul Testament: «(Am fost trimis) să vestesc
anul de milostivire al Domnului» (Isaia* LXI, 2) ca apoi, în Introducere, înaltul ie
rarh să lege praznicul Naşterii Domnului de serbarea familială din jurul Pomului
de Crăciun şi de cîntările specifice acestei sărbători.
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De la început, trebuie reţinut că «pentru creştinul adevărat totul este pus în
legătură cu Iisus, cu ceea ce a fost înainte de El şi cu ceea ce a urmat după El'.
Sfîntul Apostol Pavel tălmăceşte astfel: «...odinioară, voi... eraţi... în afară de
Hristos..., străini de aşezămintele făgăduinţei, lipsiţi de nădejde şi fără de Dumne
zeu... Acum însă, fiind în Hristos, voi care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat
prin sîngele lui Hristos». Este clar — continuă I.P.S. Sa — că în viaţa credincio
şilor naşterea lui Iisus, petrecerea, patima şi învierea Sa, dar mai ales momentul
cînd s-a întrupat, reprezintă o garanţie care desparte trecutul de prezent şi viitor.
Cu El se sfîrşeşte lumea veche şi începe lumea nouă, se încheie domnia răului şî
a păcatului pentru a se deschide zorile nădejdilor de mai bine şi făgăduinţa ha
rului. Convingerea în puterea lui Iisus de a schimba mersul vieţii spirituale con
stituie pentru creştini realitatea capabilă să-i influenţeze pînă într-atît încît să pă
răsească deprinderile «vechi» şi să devină «oameni noi». Există deci o naştere din
nou odată cu venirea Mîntuitorului. Astfel venirea pe lume a lui Iisus nu mai
este un eveniment petrecut odinioară, cu multe veacuri în urmă, ci unul trăit de
fiecare credincios în parte, iar anul întrupării sale nu este un punct pierdut în ne
gura istoriei sfinte, ci momentul întipărit adînc în conştiinţa proprie de la care
pornesc toţi în strădania de a săvîrşi binele.
Trecînd la realitatea sau momentul istoric cînd a venit cu trup Dumnezeu în
lume, înaltul ierarh, specialist patrolog al Bisericii/ Ortodoxe Române, arată că
Anul unu care desparte «era veche» de «era nouă»' corespunde momentului întru
pării, coborîrii lui Iisus pe pămînt. Calcularea timpului în raport cu Naşterea Dom
nului aparţine unui bărbat, care, deşi mai puţin cunoscut multora dintre noi, nu
este totuşi lipsit de renume, Dionisie Exiguul sau «cel Mic» (470—545). Se cuvine
a reţine acest lucru mai ales noi românii, deoarece Dionisie s-a născut pe pămîntul ţării noastre, în Sciţia, cum se numea altădată Dobrogea. Deşi o bună parte
a vieţii şi-a petrecut-o la Roma, el n-a uitat nicicînd meleagurile natale şi locui
torii lor, vestiţi prin curăţenia moravurilor şi prin tăria cu care ţineau la «dreapta?
credinţă». Aşadar, lui Dionisie îi datorăm întemeierea ştiinţifică a erei creştine.
«Fixarea erei noi a fost adoptată încă din anul 527 în Italia, peste un veac
în Franţa, în secolele V III— IX în Anglia iar ulterior în toată lumea. Astăzi este
folosită pretutindeni, de creştini şi necreştini».
Este un sentiment nobil şi o faptă de evlavie ca o dată cu prăznuirea Naş
terii Domnului şi fixării erei creştine de către un strămoş al nostru să cinstim şî
pe acela căruia îi datorăm numărătoarea anilor. Astfel în conştiinţa noastră, Cră
ciunul se leagă de tot ce istoria mărturiseşte cu privire la vechimea creştinismu
lui pe meleagurile româneşti. în acest context s-au înscris serbările de la sfîrşitul
anului şi modificările administrative ale unor eparhii.
«Iată cum prăznuirea Crăciunului din acest an se impune pentru noi, orto
docşii români, ca amintirea despre moşii şi strămoşii noştri care au trăit neîntre
rupt pe aceleaşi meleaguri care formează ce avem de a păstra neschimbată şi ne
împuţinată moştenirea lor, cu datoria de a sluji — precum au făcut şi înaintaşii — •
Biserica şi ţara deopotrivă».
încheind, I.P.S. Sa scrie: «Mîngîiaţi de bucuria Crăciunului şi încrezători în
viitorul aflat sub binecuvîntarea lui Dumnezeu, să petrecem cu vrednicie Naşterea
Domnului din acest an şi toate praznicele care o însoţesc, necontenit mărind pe
Acela căruia se cuvine cinstea şi închinăciunea în veci de veci».
Pastorala de Naşterea Domnului — 1975 a I.P.S. ANTIM, Arhiepiscopul To
misului şi Dunării de Jos, adresată întregului cler şi tuturor credincioşilor din epar
hia Sa, ia ca anunţ cuvintele Evangheliei : «Vă aduc o veste bună, care va fi o
mare bucuie pentru tot poporul» (Luca II, 10). în introducere, I.P.S. Sa invocă eve
nimentul Naşterii Domnului mărturisit de veacuri şi de colinda strămoşească: «As
tăzi s-a născut Hristos •/, Mesia chip luminos /. Lăudaţi şi cîntaţi /, Şi vă bucuraţi». Mîntuitorul s-a născut într-o peşteră sărăcăcioasă, aşa cum au spus şi proorocii*
Acesta este Dumnezeul nostru, care pe pămînt s-a arătat şi împreună cu oamenii
a petrecut (Baruh III, 36, 38). La naştere au ,fost martori din partea cerului: în 
gerii, din partea pămîntului : păstorii Betleemului, iar din partea ştiinţei astrale t
magii răsăritului. Aşadar, vestea venirii lui Mesia s-a răspîndit grabnic în toate
laturile acelea şi mulţi au crezut că Acesta va .fi «lumină spre luminarea neamu
rilor» precum a zis dreptul Simion (Luca II, 34). Apoi, mulţimile însetate de cu-
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vîntul lui Dumnezeu, auzind învăţăturile Lui mîntuitoare şi faptele lui minunater
s-au strîns în jurul Lui, căci prin puterea Lui dumnezeiască surzii auzeau, leproşii
se curăţau, şchiopii mergeau, furtunile mării se potoleau... Şi mai ales după În
vierea Sa din morţi şi înălţarea la cer, vestea despre misiunea Lui între oameni a fost
dusă mai departe în toate laturile lumii de Apostoli şi de ucenicii acestora.
După ce se arată că ;însuşi Sfîntul Apostol Andrei a răspîndit Evanghelia din
tru început în Eparhia sa, I. P. S. Arhiepiscop subliniază faptul că ostaşii şi colo
niştii lui Traian au fost iarăşi răspînditori ai creştinismului. «Urmele multor bazilici
creştine, ce s-au descoperit pe aceste locuri mărturisesc despre pătrunderea timpu
rie a creştinismului la înaintaşii noştri».
Martirii, mărturisitori, ierarhi de aici au fost şi mari misionari la populaţiile
migratoare. Aşa se justifică faptul ridicării la rangul de Arhiepiscopie a Tomisu
lui şi Dunării de Jos a fostei Episcopii a Dunării de Jos. Tort cu această ocazie,
s-a săvîrşit şi hirotonia în treapta arhierească a noului episcop-vicar al Arhiepis
copiei noastre, P. S. Epifanie Tomitanul, cu sediul la Constanţa.
în continuare, sînt amintite şi celelalte evenimente ale sfîrşitului anului.
Privirile noastre se îndreaptă acum înainte, spre noi realizări în ogorul Bisericii
strămoşeşti şi pe pămîntul scump al Patriei noastre.
Sfintele sărbători de astăzi să reverse asupra noastră şi a fiecăruia dintre noi,
bucuria şi binecuvîntarea Betleemului, împreună cu pacea vestită de îngeri şi atît
de mult-dorită de omenire în curgerea veacurilor: «Mărire, cinste şi pace oricui
face binele» (Rom. II, 10).
Dorindu-vă la toţi sănătate şi fericire în casele voastre — a încheiat înaltul
ierarh — , vă binecuvîntez cu părintească dragoste şi mă rog celui preamilostiv ca
harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtă
şirea Sfîntului Duh să fie cu voi cu toţi. Am in!».
Pastorala I. P. S. TEOFIL, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, adre
sată clerului şi binecredincioşilor creştini din eparhia sa are ca mod de adresare
cuvintele Sfîntului Apostol Pavel : «Bucuraţi-vă necontenit întru Domnul şi o re♦pet: bucuraţi-vă» (Filip. IV, 4). Apostolul neamurilor a spus aceasta, trăind ca şî
păstorii Betleemului bucuria naşterii Pruncului Sfînt, deoarece după arătarea în
gerului şi după ce mărirea lui Dumnezeu i-a învăluit în lumină pe păstori, ei s-au
înfricoşat cu frică mare. Atunci trimisul cerului le-a grăit desluşit în graiul lo r :
«Nu vă tem eţi! Căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare care va fi pentru tot
poporul, că în oraşul lui David, astăzi vouă vi s-a născut un Mîntuitor, care este
Hristos Domnul» (Luca II, 10, 11).
Acest Mîntuitor are o misiune precisă, întrezărită de marele prooroc Isaia : «Duhuî
Domnului este asupra Mea prin care M-a uns. El M-a trimis să aduc săracilor vestea
cea bună, să întăresc pe cei zdrobiţi cu inima. Să propovăduiesc robilor eliberarea
şi celor orbi să capete vederea, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul
plăcut Domnului» (Luca IV, 18, 19). Şi Cei ce era Dumnezeu-întrupat a spus celor de
faţă : «Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre» (Luca IV, 21).
Arătînd, în continuare, rolul de mîntuitor al Domnului Hristos, Pastorala con
semnează faptul că «Mîntuirea adusă nouă de Hristos trebuie înţeleasă drept o
ofertă. Izbăvirea dobîndită pe seama noastră, El ne-o îmbie numai. Stă în puterea
noastră s-o primim, ori s-o refuzăm. Hristos bate uşor în uşa inimii noastre, dar
nu o forţează. Cere intrare, dar aşteaptă să I se deschidă. Ne cheamă la Sine şi
doreşte să mergem la El, dar nu ne sileşte. însuşi Domnul spune: «Din zilele lui
Ioan Botezătorul pînă acum, împărăţia cerurilor se ia cu năvală (cu sila) şi nă
vălitorii (silitorii) pun mîna pe ea» (Matei XI, 12).
Toţi credincioşii ortodocşi români de pretutindeni şi cei din Arhiepiscopia V a
dului, Feleacului şi Clujului au fost însufleţiţi de serbările anului 1975, serbări care
au fost consecinţele istorice ale transformărilor din trecutul poporului nostru.
în ceea ce ne priveşte — asigură I. P. S. Sa — «am înălţat şi vom înălţa sme
rite rugăciuni de mulţumire către atotmilostivul Dumnezeu pentru neţărmurita Lui
bunătate arătată
Bisericii şi poporului nostru dreptcredincios. Drept mărturie a re
cunoştinţei noastre faţă de induratul Dumnezeu înnoim făgăduinţa noastră de a-î
sluji Lui şi poporului din care facem parte, cu dăruirea şi devotamentul ce ni l-au
lăsat drept pildă de urmat înaintaşii noştri».
în ceea ce
priveşte îndemnul către credincioşii săi ascultători, înaltul ierarh'
spune, referitor la viaţa bisericească actuală: «Fericiţi că am fost învredniciţi să
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fim părtaşi ai acestui popas înnoitor din viaţa Bisericii noastre străbune şi din is
toria ascendentă a neamului nostru, mărturisim că ne simţim îndemnaţi la noi efor
turi către promovarea unităţii spirituale şi naţionale a poporului nostru românesc
pe căile bătătorite de marii ierarhi şi de luptătorii neînfricaţi pentru aceste măreţe
idealuri». Acelaşi gînd îl au toţi credincioşii ortodocşi români.
Pastorala se încheie cu un cuvînt de arhierească binecuvîntare.
Naşterea lui Hristos să vă fie de folos !
Pastorala la Naşterea Domnului — 1975 a P. S. IOSIF, Eniscop al Eparhiei
Rîmnicului şi Argeşului, adresată clerului şi binecredincioşilor din eparhia saf în
cepe cu rezumativul verset evanghelic : «Poporul care stătea întru întuneric a văzut
lumină...» (Matei IV, 161
), deoarece Hristos a venit ca Lumină în lume».
Plecînd de la descrierea naşterii propriu-zise şi accentuînd împrejurările
isto
rice şi naturale P.S. Episcop Iosif arată că odată cu venirea lui Mesia s-auîmpli
nit cuvintele proorocului «lumină mare va răsări celor dintru întuneric şi din um
bra morţii» (Isaia IX, 1). Şi astăzi credem ceea ce a spus la acea vreme prooro
cul : «Noi ştim, zice Pastorala, sperăm, credem şi avem certitudinea că «lumina
mare» care a răsărit lumii atunci nu s-a stins, ci dimpotrivă viază şi luminează cu
o şi mai puternică strălucire. Vederea ei însă, şi posibilitatea de a-i aprecia şi
folosi darurile, depind în mare măsură de capacitatea noastră de a crede, a voi
şi a trăi după Dumnezeiasca lege a iubirii între oameni» (Rom. XIII, 8).
Iubirea de semen constituie baza comunităţii. «Te aceea, ori de cîte ori în
tunericul se apleacă sau se pogoară asupra noastră şi ne ameninţă cu învăluirea,
să nu uităm că îl putem face să dispară prin credinţa, stăruinţa şi nădejdea noas
tră nestrămutată în iubirea Aceluia care pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat ca lumea
viaţă să aibă şi mai mult să aibă».
Venirea în lume a Fiului este minunat zugrăvită şi de către colindele şi obi
ceiurile noastre străbune, dovadă a evlaviei, înţelegerii şi acceptării întrupării şi
naşterii lui Dumnezeu-Cuvîntul.
In ultima parte a Pastoralei, P. S. Sa face o referire la jubileele Bisericii Orto
doxe Române, subliniind importanţa bisericească naţională şi patriotică.
încheind, Cuvîntul-Pastorală îndeamnă pe ascultători : «Vă îndemn deci, ca
împreună cu oştirile cereşti şi cu toată creştinătatea de pe pămînt, să dăm şi noi
«slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pămînt pace şi între oameni bună-voire»,
prăznuind Sfînta naştere cu toată cuviinţa şi evlavia creştinească.
La mulţi ani cu sănătate! Noul an 1976, cu belşug şi pace.
Pastorala P. S. PARTENIE, Episcop al Romanului şi Huşilor, adresată clerului
şi binecredincioşilor creştini din eparhia sa, începe cu versetul «Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bună-voire» (Luca II, 14).
In introducere, Pastorala subliniază: «Sfintele candele din căminele noastre şi
luminile din biserici strălucesc astăzi mai vii şi mai răscolitoare de gînduri şi senti
mente înalte, glasul colindelor şi cîntările dumnezeieştilor slujbe cheamă conştiinţele
noastre la renaşterea şi Înălţarea morală, imne de slavă se înalţă Domnului în toate
bisericile şi căminele creştine».
Explicînd rostul venirii lui Mesia, P.S. Episcop scrie: «Slava lui Iisus Hristos
izvorăşte din fiinţa Sa dumnezeiască, din minunata Sa venire în lume, din pilda
vieţii Sale nepătată de nici o limbă din înălţimea adevărurilor propovăduite, din
nemărginita sa iubire de oameni, încoronată cu moartea de bunăvoie pe cruce şi,
în sfîrşit, cu învierea Sa din morţi». Aceste fapte arată că Iisus Hristos a fost Me
sia cel mult-aşteptat şi credinţa noastră cea adevărată. «Credinţa ne ţine sub lu
mina harului dumnezeiesc. Prin ea ne căpătăm iertarea păcatelor, mîntuirea, liber
tatea şi pacea», devenind fii ai lui Dumnezeu, căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,
Încît pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică» (Ioan II, 16).
Pentru cel care este credincios cu adevărat, întruparea Mîntuitorului şi naş
terea Sa devin de acum împliniri ale credinţei, aducătoare de încredere în respect
şi pace pe pămînt. Chiar în acest an, conducători de state şi popoare au semnat
Actul final al Conferinţei de la Helsinki, mărindu-se astfel încrederea omenirii în
salvgardarea păcii. «Lumea creştină salută cu bucurie şi încredere această întoar
cere spre pace a omenirii şi Biserica îndeamnă cu toată puterea pe credincioşii săi
•să sprijine cu însufleţire, ca întotdeauna, prin muncă şi disciplină, viaţa politică...».
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în ultima parte, P. S. Episcop Partenie aduce la cunoştinţa credincioşilor desfă
şurarea serbărilor prilejuite de jubileele Bisericii Ortodoxe Române.
«Cu aceste gînduri curate, încheie Pastorala, să dăm slavă lui Dumnezeu pen
tru marea Sa iubire arătată nouă prin Fiul Său, cel născut din Fecioară, să ne
bucurăm duhovniceşte în prăznuirea Naşterii Domnului după străvechile noastre da
tini româneşti şi creştineşti şi să trecem cu nădejde şi încredere pragul Anului ce
vine spre şi mai mari înfăptuiri pentru neamul nostru românesc».
Pastorala la Naşterea Domnului a P. S. ANTIM, Episcopul Buzăului, adresată
^clerului şi binecredincioşilor din eparhia sa, începe cu versetul «...şi se cheamă nu
mele L u i: înger de mare sfat, sfetnic minunat, Domn păcii» (Isaia IX, 6).
Vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu ne umple sufletele de bucurie, căci
«Cuvîntul s-a întrupat şi a locuit între noi» (Ioan I, 14). Pentru a-L înţelege ne-a
trebuit perioada postului dinaintea Crăciunului.
în continuare, se explică pericopa evanghelică a Praznicului Naşterii Dom
nului, apoi faptele mai importante din perioada copilăriei Mîntuitorului.
în partea a doua, Pastorala se ocupă de comentariul întrupării Cuvîntului, subliniindu-se fa p tu l: «Ca şi păstorii din jurul Betleemului ca şi magii de la Persida,
ne-am adunat în sfintele şi dumnezeieştile locaşuri să ne închinăm Mîntuitorului nostru
•care vine la noi’ spre a noastră mîntuire».
în cadrul societăţii, credincioşii trebuie să fie exemplu în muncă şi iubire de
Patrie şi constanţi apărători ai păcii : «De aceea, propunerile de dezarmare gene
rală şi totală, Biserica Ortodoxă Română le îmbrăţişează cu toată căldura şi ie
sprijină cu avînt».
Amintind de aniversările Bisericii Ortodoxe Române, Pastorala sfătuieşte pe
ascultători : «Să ne iubim deci Patria şi să aducem contribuţia noastră pentru pa
cea lumii şi frăţietatea popoarelor» şi încheie: «Bucuriile praznicului de astăzi să
se reverse cu îmbelşugare asupra noastră a tuturor».
Pastorala P. S. VISARION, Episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, adre
sată clerului şi binecredincioşilor creştini din eparhia sa, începe cu irmosul al Catavasiilor Crăciunului : «Hristos se naşte, măriţi-L, Hristos din ceruri întimpinaţi-L».
Cu această cîntare, se arată în introducere, şi cu altele multe, vă întîmpină
pe voi astăzi Biserica, vestindu-vă şi îndemnîndu-vă să prăznuiţi după cuviinţă
naşterea cea după trup a Fiului lui Vumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos... Fiii
Bisericii noastre se cuvine să cunoască taina cea ascunsă din veacuri (Col. I, 26),
descoperită nouă la venirea în lume, ca Prunc, a Fiului lui Dumnezeu. De aceea şi
noi ca părinte al vostru sufletesc dator sîntem să vă dăm cuvînt de învăţătură despre
întruparea Fiului lui Dumnezeu pentru mîntuirea noastră».
în a doua parte a Pastoralei, P. S. Episcop explică minunea naşterii după trup
a Mîntuitorului lumii, care a venit la plinirea vremii, dar limba nu poate exprima
această minune. «Dar pe aripile credinţei şi cu mintea curăţită prin spovedanie,
post şi rugăciune, să ascultăm glasul proorocului Isaia care grăieşte : «însuşi Dum
nezeu va veni şi ne va mîntui» (XXXV, 4). La Praznicul Naşterii Domnului «Cerul
şi pămîntul s-au unit născîndu-se Hristos; astăzi Dumnezeu pe pămînt a venit şi
omul la cer s-a suit \astăzi omul vede pe Cel din fire nevăzut (Stihira la Litie).
Naşterea n-a fost izolată, ci întreaga familie umană şi natura participă la
eveniment. Venirea lui Hristos înseamnă şi statornicirea păcii şi liniştea credincio
şilor, fapt de care trebuie să se ţină cont în orice moment.
Scrisoarea pastorală menţionează la loc de cinste şi sărbătorile din toamna
anului 1975, ca un rezultat meritoriu al Bisericii Ortodoxe Române şi al contribu
ţiei sale la ridicarea nivelului de viaţă al credincioşilor ortodocşi români.
în ultima parte, P. S. Episcop, în calitate de părinte duhovnicesc al credincio
şilor mari şi mici, sfătuieşte pe ascultători : «Naşterea Domnului este şi sărbătoa
rea, familiei, a părinţilor şi copiilor adunaţi în jurul aceleiaşi vetre. Biserica şi Ţara, cei’
de la voi o familie bine-închegată, cu mulţi copii şi o educaţie sănătoasă a acestora».
Felicitînd pe credincioşi, Pastorala încheie: «Cu prilejul acestor mari sărbă
tori, ale Naşterii şi Botezului Domnului, vă doresc prea iubiţii mei fii duhovniceşti,
multă sănătate cu pace,^belşug şi fericire în casele voastre în Noul an 1976».
Pastorala P. S. VASILE, Episcopul Oradiei, adresată clerului şi credincioşilor
creştini din Eparhia sa, începe cu un text scripturistic. «Aceasta este lucrarea lui
Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe care L-a trimis» (Ioan VI, 29).
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După ce arată că «...Dumnezeu a făcut milă cu poporul Său» şi a trimis în
lume pe Unul-Născut, Fiul Său, «să se nască şi să crească să ne mîntuiască»se reliefează faptul c ă : «Sărbătoarea Crăciunului este oa un izvor al credinţei
noastre în Dumnezeu, ca o temelie a adevărului că cele ce Domnul a făgăduit
pentru mîntuirea noastră se împlinesc dacă noi sîntem «tari în credinţă» (I Cor.
XVI, 13) şi urmăm calea învăţăturii celei adevărate arătată nouă de Sfînta Bise
rică. Şi acum este momentul împlinirii învăţăturii celei adevărate. Sărbătoarea de
astăzi ca atîtea altele din viaţa Bisericii ne descoperă adevărul că Dumnezeu nu
a lăsat lumea la voia întîmplării după ce a creat-o, ci îi poartă de grijă şi ne
ajută să împlinim voia Lui #cea sfîntă. Mai mult, s-a făcut cunoscut prin făpturile
S ale : «Cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la facerea lumii, înţelegîndu-se
din făpturi, adică veşnica lui putere şi dumnezeire» (Rom. I, 20)... iar mai la urmă
a trimis pe Unul-Născut Fiul Său (Evr. I, 1').
Minunea întrupării a fost vestită de prooroci, iar cea care a cunoscut-o mai întîi
a fost Sfînta Fecioară, apoi îngerii, păstorii, magii de la Răsărit. Toţi şi-au dat seaima'
că «în El sălăşluieşte toată plinătatea dumnezeirii (Col. III, 9), prin El a venit mîn
tuirea (Fapte IV, 12), prin El am cunoscut Adevărul, Calea şi Viaţa» (Ioan XIV, 6).
Deşi evenimentul naşterii s-a întîmplat cu două mii de ani în urmă, credinţa
noastră îl trăieşte permanent : «Ceea ce este steaua polară pentru călătorii cu ca
ravanele prin pustie; ceea ce este busola sau farul de la marginea porturilor pen
tru m arinari; ceea ce este cîrma pentru maşină, aceea este credinţa pentru creştini»*
Ca şi ceilalţi Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, P.S. Episcop Vasile, mem
bru al Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, rezumă în faţa ascultătorilor,
evenimentele petrecute cu ocazia jubileelor Bisericii strămoşeşti.
încheind, Pastorala aminteşte credincioşilor bihoreni că sărbătorile Naşterii
Domnului, Anului Nou şi Bobotezei, sînt, pe lîngă praznice creştineşti, sărbători ro
mâneşti ale unităţii poporului român. «Doresc ca ele să vă găsească în deplină să
nătate, în pace şi bucurie sufletească... Ce este bun să ţineţi... De tot lucrul rău să
vă feriţi» (I Tes. V, 14, 19, 21).
«Dragostea mea cu voi cu toţi, în Hristos Iisus, Amin» (I Cor. XVI, 24).
La sfîrşitul acestei prezentări se impune concluzia generală că înalţii condu
cători duhovniceşti ai credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române au împărtăşit din
pregătirea lor teologică şi din practica lor creştină sfaturi şi îndemnuri bune pen
tru Marele praznic al Naşterii Domnului — 1975 şi al Anului nou — 1976.
S-au scos în evidenţă realizările pe tărîm social şi cultural ale poporului nostru
şi contribuţia credincioşilor ortodocşi români la ridicarea nivelului de viaţă.
La serbările naţionale din anul 1975, toţi ierarhii, clerul şi credincioşii au
participat cu însufleţire, aducîndu-şi contribuţia sinceră şi loială faţă de Patrie.
Noile împărţiri administrative ale Eparhiilor, ridicarea Episcopiei Dunării de
Jos la rangul de arhiepiscopie cu titlu l: Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de
Jos, precum şi refacerea Episcopiei Alba Iuliei au fost primite cu mare bucurie de
întreaga Biserică Ortodoxă Română.
Se poate spune că şi îndemnul Pastoralelor a fost o deplină mîngîiere şi nouă
siguranţă în pasul făcut în Noul an 1976. Ataşamentul Bisericii strămoşeşti faţă de
popor, Biserica fiind a credincioşilor, face parte din fiinţa spirituală a lor şi de
aceea muncesc cu abnegaţie pentru înflorirea Patriei, convinşi fiind că iubind moşii
şi strămoşii iubesc glia străbună şi sămînţa Evangheliei aruncată în această glie.
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DOMNULUI NICOLAE CEAUŞESCU,
* PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
ADRESAT ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR CU PRILEJUL
ANULUI NOU - 1976
Dragi tovarăşi şi prieteni,
Cetăţeni ai Republicii Socialiste România,
Încheiem activitatea anului 1975 şi, totodată, a cincinalului 1971—
1975, cu remarcabile realizări în dezvoltarea economico-socială a pa
triei, în ridicarea bunăstării materiale şi spirituale a întregului nos
tru popor. Şi în acest an industria socialistă a continuat să se dez
volte în ritm înalt. A crescut, de asemenea, producţia agricolă, s-au
realizat mari progrese în toate sectoarele de activitate economică. Au
înregistrat un nou şi puternic avînt învăţăm întul, ştiinţa, cultura —
factori determinanţi ai mersului înainte al societăţii socialiste.
Cincinalul 1971— 1975 se caracterizează prin dezvoltarea im pe
tuoasă a forţelor de producţie pe întreg teritoriul ţării, prin creşterea
puternică a bogăţiei naţionale, a avuţiei întregului nostru popor. S-au
perfecţionat relaţiile de producţie şi sociale, s-a ridicat pe o treaptă
nouă democraţia socialistă, s-a creat cadrul tot mai adecvat pentru
participarea maselor largi de oameni ai muncii la .conducerea vieţii
economico-sociale, la făurirea conştientă a propriului viitor. Ca re
zultat al strălucitelor realizări concretizate sintetic în creşterea veni
tului naţional cu peste 70 ia sută, s-au îndeplinit în întregime preve
derile cincinalului cu privire la ridicarea nivelului de trăi material şi
spiritual al tuturor oamenilor muncii.
Trebuie să subliniez totodată că în acest cincinal, inclusiv în anul
1975, a fost necesar să facem faţă unor greutăţi — cum au fost inun-.
daţiile, seceta — să învingem o serie de lipsuri şi deficienţe m ani
festate în unele sectoare de activitate, să depăşim unele influenţe ale
fenomenelor de criză ce domină lumea capitalistă şi care s-au răsfrînt

142

BISERICA ORTODOXA ROMÂN A

într-o anumită măsură şi asupra economiei ţării noastre, ca de altfel
asupra întregii economii mondiale.
Cu toate acestea, înfăptuind neabătut politica internă şi externă
a Partidului nostru Comunist — forţa conducătoare a întregii socie
tăţi — poporul român a mers ferm înainte pe calea edificării socie
tăţii socialiste multilateral-dezvoltate. Se cuvine să subliniem şi cu
acest prilej că toate victoriile obţinute în înflorirea patriei sînt rodul
muncii eroice a clasei muncitoare, a ţărănimii şi intelectualităţii, a
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, a întregu
lui nostru popor care, în strînsă unitate, îşi făureşte viitorul liber ş i
independent, viitorul socialist şi comunist.
Este pentru noi un motiv de adîncă satisfacţie şi mîndrie patrio
tică să relevăm, în această zi, cînd sărbătorim cea de-a 28-a aniver
sare a proclamării Republicii — moment memorabil în întreaga isto
rie a patriei, în seculara luptă a poporului pentru o viaţă mai b ună
— că întreaga noastră naţiune socialistă urmează cu încredere neţăr
murită Partidul Comunist, înfăptuieşte cu elan şi abnegaţie programul
său de edificare pe păm întul României a celei mai drepte şi mai uma
ne orînduiri sociale.
La sfîrşitul acestui an, pentru realizarea înainte de termen a cincinalului, pentru toate măreţele înfăptuiri în opera de construcţie so
cialistă, în numele Comitetului Central al partidului, Consiliului de
Stat şi guvernului, precum şi al meu personal, adresez cele mai calde
felicitări eroicei noastre clase muncitoare, ţărănimii, intelectualităţiit
întregului popor, tuturor organelor de partid şi de stat, comuniştilor
şi, totodată, cele mai vii urări de noi succese în activitatea lor v ii
toare.
Stimaţi tovarăşi,
Vom inaugura peste puţin timp anul 1976, primul an al celui
de-al şaselea cincinal care, prin prevederile sale, asigură înfăptuirea
istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea, ridicarea patriei noastre
socialiste pe noi trepte de progres şi civilizaţie. Aşa cum am- menţio
nat şi la Marea Adunare Naţională, dispunem de tot ce este necesar
din punct de vedere material şi uman pentru realizarea cu succes a
planului pe primul an al cincinalului.
Intrînd într-o nouă etapă a dezvoltării patriei, se impune să ac
ţionăm cu toată energia pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor
Congresului al Xl-lea, pentru afirmarea plenară a revoluţiei tehnicoştiinţifice în toate domeniile vieţii economico-sociale, pentru ridica
rea nivelului tehnic şi calitativ al producţiei, creşterea productivităţii
muncii şi reducerea continuă a cheltuielilor materiale. M ai mult ca
oricînd trebuie să acţionăm pentru unirea eforturilor tuturor oameni
lor muncii în îndeplinirea sarcinilor de plan, să întărim ordinea şi
disciplina, să perfecţionăm necontenit conducerea şi planificarea eco
nomiei, să dezvoltăm democraţia socialistă, asigurînd participarea
activă a întregului popor la conducerea conştientă a ţârii, la realizarea
măreţului Program al partidului de edificare a societăţii socialiste
multilateral-dezvoltate şi înaintarea României spre comunism.
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Avem deplina convingere că anul 1976, că întregul cincinal v ii
tor, va aduce poporului nostru noi satisfacţii în muncă şi viaţă, va
adăuga noi şi însemnate valori tezaurului avuţiei noastre naţionale
va ridica pe o treaptă superioară bunăstarea materială şi spirituală„
gradul de civilizaţie al întregii naţiuni socialiste.
Dragi tovarăşi şi prieteni,
Cetăţeni ai României socialiste,
Anul pe care îl vom încheia în curînd ne-a adus mari realizări'
şi satisfacţii şi în ce priveşte activitatea internaţională a partidului şi
statului nostru.
Evenimentele petrecute în 1975 au confirmat pe deplin justeţea
aprecierilor şi orientărilor Congresului al Xl-lea cu privire la desfă
şurarea vieţii internaţionale contemporane.
Promovînd o politică internaţională activă, România socialistă
şi-a lărgit relaţiile de colaborare politico-economică, tehnico-ştiinţifică şi culturală cu statele socialiste, cu ţările în curs de dezvoltare,
precum şi cu statele capitaliste dezvoltate, dobîndind noi prieteni pe
toate meridianele planetei.
încheierea cu succes a Conferinţei general-europene, victoriile is
torice obţinute în acest an de către popoarele din Indochina, precum
şi de către popoarele din Africa în cucerirea independenţei naţionalef
atestă cu putere creşterea forţei popoarelor, manifestarea fermă a'
hotărrîrii lor de a pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste
de dominaţie şi dictat, de a instaura în lume relaţii noi, bazate peegalitate, respect al independenţei şi suveranităţii, neamestec în tre
burile interne şi avantaj reciproc.
Cursul destinderii, care a continuat să se manifeste şi în acest
an, demonstrează existenţa unor reale posibilităţi de a se obţine noi
succese pe calea înţelegerii şi colaborării între popoare. Aşa cum am
menţionat însă şi în expunerea la Marea Adunare N aţională, nu tre
buie să uităm nici un moment că mai există forţe reacţionare care
pot pune în pericol cursul destinderii şi păcii şi, de aceea, este ne
cesar să acţionăm cu toată fermitatea pentru întărirea solidarităţii şi
unităţii forţelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni.
Republica Socialistă România intră în noul an hotărîtă să-şi in 
tensifice eforturile pentru realizarea în viaţă a documentelor adop
tate la Helsinki cu privire la securitatea europeană, pentru înfăptuirea
unei largi colaborări între ţările din Balcani şi soluţionarea pe cale
paşnică a situaţiei din Cipru. în spiritul politicii promovate şi pînă în
prezent, România va acţiona consecvent pentru soluţionarea politică
a conflictului din Orientul M ijlociu, pentru realizarea unei păci drepte
şi durabile în această parte a lumii. V om acţiona, de asemenea, pen
tru realizarea a noi paşi în direcţia lichidării subdezvoltării, a făuririi
noii ordini economice internaţionale, pentru realizarea dezarmării
generale şi, în primul rînd, a dezarmării nucleare. M ai mult ca oricînd
fara noastră se pronunţă pentru creşterea rolului Organizaţiei N aţiu
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nilor Unite şi al altor organisme internaţionale, pentru crearea condi
ţiilor de participare a tuturor statelor, indiferent de mărime, la solu
ţionarea problemelor complexe ale vieţii politice mondiale.
Vom milita neabătut pentru extinderea în continuare a colaboră
rii cu ţările socialiste, cu ţările în curs de dezvoltare, cu ţările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Totodată, vom desfăşura o activitate susţinută în vede
rea întăririi solidarităţii cu par4idele comuniste şi muncitoreşti, cu
partidele socialiste, social-democrate, cu mişcările de eliberare naţio
nală, cu alte partide şi organizaţii progresiste, democratice, pornind
de la necesitatea unirii tuturor forţelor înaintate în lupta pentru o
politică de pace şi colaborare, pentru făurirea unei lum i mai drepte
şi mai bune.
Avem convingerea deplină că stă în puterea popoarelor de a ob
ţine în anul viitor noi succese în soluţionarea problemelor internaţio
nale complexe. Republica Socialistă România va face totul pentru a-şi
aduce contribuţia la consolidarea şi dezvoltarea destinderii şi colabo
rării pe planeta noastră, slujind astfel atît interesele vitale ale po
porului nostru cît şi cauza generală a socialismului şi păcii în lume.
Dragi tovarăşi şi prieteni,
Cetăţeni ai României socialiste,
M inunatul Program de dezvoltare a patriei adoptat de Congresul
al Xl-lea al partidului, condiţiile interne în care ne desfăşurăm acti
vitatea, precum şi cursul evenimentelor internaţionale, ne dau temeiul
să privim cu optimism şi deplină încredere viitorul României so
cialiste.
Cu prilejul A nului Nou, doresc să urez eroicului nostru popor,
constructor al socialismului, împlinirea tuturor năzuinţelor şi idealuri
lor de progres şi bunăstare, noi succese pe calea făuririi societăţii so
cialiste multilateral-dezvoltate şi înaintării spre comunism.
Să toastăm pentru înflorirea şi strălucirea Republicii Socialiste
România !
Pentru Partidul Comunist Român — forţa politică conducătoare
a naţiunii noastre socialiste !
Pentru întărirea solidarităţii şi unităţii ţărilor socialiste, a mişcă
rii comuniste şi muncitoreşti, a forţelor socialiste, progresiste şi de
mocratice, antiimperialiste de pretutindeni!
Pentru pace şi colaborare între• toate popoarele lu m ii!
La începutul A nului Nou, vă adresez dumneavoastră, muncitori,
ţărani, intelectuali, bărbaţi şi femei, tineri şi vîrstnici, români, m a
ghiari, germani şi de alte naţionalităţi, cele mai fierbinţi urări de în 
deplinire a tuturor dorinţelor de mai bine, satisfacţii depline în muncă
şi viaţă, multă sănătate şi fericire!
La mulţi a n i!

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI NAŢIONAL
PENTRU APĂRAREA PĂCII
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
In ziua de 27 februarie a.c. s-au desfăşurat în Capitală lucrările Plenarei Co
mitetului Naţional pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România.
Deschizînd şedinţa, Profesorul universitar Tudor Ionescu, membru corespondent
«1 Academiei R.S.R., Preşedintele Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii, în
numele Prezidiului a adresat un călduros salut participanţilor la şedinţă anunţînd
totodată ordinea de zi a lucrărilor :
1. — Darea de seamă pe anul 1975 privind activitatea pe plan naţional şi in
ternaţional a Comitetului N aţional;
2. — Programul activităţii pe anul 1976, — ordine de zi ce a fost aprobată
In unanimitate de participanţii la şedinţă.
Raportul privind activitatea Comitetului Naţional pe anul 1975 a fost susţinut
de Prof. Sanda Rangheţ, Secretar al Comitetului Naţional.
Raportul a oglindit ^activitatea desfăşurată în cursul anului 1975 atît pe plan
Intern cît şi participarea Comitetului Naţional în străinătate, prin participarea unor
membri ai Comitetului Naţional la diferite acţiuni internaţionale şi a Consiliului
Mondial al Păcii.
«Pe adresa Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii au sosit scrisori şi
telegrame trimise de Adunarea Naţională Bisericească, de Adunările Eparhiale ale
lllsericii Ortodoxe Române şi ale altor culte din ţara noastră, prin care şefii şi reprer.entanţii acestora îşi exprimă ataşamentul faţă de cauza păcii, prieteniei şi colaborării
Internaţionale, adeziunea deplină a slujitorilor cultelor la politica Republicii Socia
liste România de construire a societăţii socialiste multilateral-dezvoltate, de pace şi
colaborare cu toate ţările lumii.
Aducem şi cu acest prilej cordiale mulţumiri tuturor cultelor pentru activitatea
luisă în slujba păcii, pentru contribuţia lor substanţială la Fondul Păcii».
Planul activităţii pe anul 1976 a fost supus cunoştinţei participanţilor de Secre
tarul Comitetului Naţional, ziaristul Ion Cîrje.
A urmat o pauză, după care s-au reluat lucrările.
Au urmat discuţiile asupra raportului şi diferite propuneri privind programul de
activitate pe anul 1976.
Făcînd propuneri pentru o activitate cît mai spornică în slujirea păcii, au luat
«•uvîntul: Prof. Univ. Dr. Docent Jean Livescu, membru corespondent al Academiei
It. S. R. şi membru al Biroului C.N.A.P.; Prof, Drăgotescu Mareei, Preşedintele Comi
tatului judeţean de Luptă pentru Pace, Neamţ; Înalt Prea Sfinţitul Dr. Iustin Moisescu,
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei; Ion Cîrje, ziarist, Secretar al C.N.A.P.; Prof. Univ.
IU, Voinea Radu, Academician, Rectorul Institutului Politehnic Bucureşti, membru al
IIIioului C.N.A.P.; Prof. Gh. AI. Bădulescu, Secretar al Comitetului Judeţean de Luptă
pentru Pace, Prahova; Conf. Univ. Şerbu Vasile, Secretar ai Comitetului Judeţean
tvo.R. — io
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de Luptă pentru Pace — Ia ş i; Prof. Univ. Gheorghe Moca, Prodecan al Facultăţii de
Drept din Bucureşti, membru al C.N.A.P.; Prof. Bîajovici Traian, Preşedintele Comi
tetului Judeţean de Luptă pentru Pace — Bihor, membru al Biroului C.N.A.P.; Acad.
Proi. Univ. Dr. Dumitru Dumitrescu, membru al Biroului C.N.A.P., Preşedintele Comi
tetului Municipal de Luptă pentru Pace — Bucureşti; Prof. Univ. Dr. Endre Horvath,
Preşedintele Comitetului Judeţean de Luptă pentru Pace — Mureş ; Prof. Gheorghe
Chivulescu, Secretar al Comitetului Judeţean de Luptă pentru Pace — Braşov; Prof.
Olteanu Ion, Preşedintele Comitetului Judeţean de Luptă pentru Pace — Buzău ; Ing.
Prunaiche Gheorghe, Preşedintele Comitetului Municipal Gheorghe Gheorghiu Dej,
judeţul Bacău ; Dimişor Dumitru, Preşedintele C.A.P. Voicea Mare, judeţul Dolj.
Luînd cuvîntul înalt Prea Sfinţitul Dr. Iustin Moisescu a spus :
'O norată asistenţă,
Fie-mi îngăduit ca, în numele Bisericii Ortodoxe Române, să adresez Comitetului
Naţional pentru Apărarea Păcii din ţara noastră un cuvînt de caldă preţuire pentru
activitatea sa dinamică pe care o desfăşoară, în mod consecvent, în favoarea stator
nicirii şi dăinuirii păcii în lume. îmbrăcînd forme variate şi urmărind un ţel indis
pensabil vieţii, activitatea acestora, susţinută cu căldură de poporul român, îşi vădeşte
acum roadele sale. Pe de o parte, climatul de pace, care este starea normală a vieţii
oamenilor pe pămînt, se întăreşte între toţi fiii poporului nostru, creînd condiţia de
bază a dezvoltării lui, iar pe de altă parte el se poate înfăţişa înaintea întregii lumi
ca popor în adevăr iubitor de pace. în acest fel, toţi cei care se ostenesc în cadrul
Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii văd înfăptuindu-se strădaniile lor.
Nouă, oamenilor Bisericii, ne este scumpă activitatea de întărire a păcii în lume,
întrucît pacea se află plasată în însuşi centrul misiunii noastre religioase. împăcarea
omului cu Dumnezeu, pacea în sufletul omului şi vieţuirea oamenilor în pace desăvîrşită, unii cu alţii, constituie ţelul mare al religiei noastre. De aceea, în slujba
păcii noi punem adevărurile credinţei noastre, căldura dragosteL şi zelul nostru sta
tornic de înfăptuire al ei. Este deci firească participarea noastră la orice acţiune
care poate contribui la statornicirea păcii trainice în lume.
Fără îndoială, lupta pentru pace nu poate fi circumscrisă la înfăptuirea unor
acţiuni încadrate într-un program strict de lucru. Un asemenea program poate exista.
El are însă un caracter de îndrumător minimal pentru o activitate cît se poate de
largă în urmărirea scopului nostru comun — realizarea păcii adevărate în lume. în
acest context se pot înscrie şi acţiunile noastre pe linie strict bisericească, pe care
noi le desfăşurăm în ţară sau în străinătate. Este aproape inutil să mai spun că sluji
torii Bisericii noastre sînt Apostoli ai păcii, iar Bisericanoastră se înfăţişează
nu
numai în ţară, dar şi în alte organizaţii religioase în lume ca Biserică a păcii.
Paralel cu propovăduirea păcii în faţa altarelor noastre, o activitate susţinută
în favoarea păcii se desfăşoară de către Biserica noastră în Conferinţa Bisericilor
Europene, în Conferinţa Creştină pentru Pace şi în Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
Neîncetat, la diferitele întruniri ale variatelor foruri ale acestor organizaţii interna
ţionale sau la alte întruniri bisericeşti, odată cu temeiurile religioase şi umanitare,
pe care reprezentanţii Bisericii noastre le dezvoltă cu stăruinţă pentru apărarea păcii
în lume, se face cunoscută şi voinţa neclintită a poporului nostru de a vieţui în
prietenie, cooperare şi bună înţelegere cu toate popoarele de pe pămînt.
în acest fel, prin slujirea năzuinţelor înalte şi legitime de făurire a unei vieţi
proprii, înaintate, pe pămîntul strămoşesc şi de trăire în pace cu toate statele din
lume, Biserica se dovedeşte deplin integrată în viaţa poporului nostru. Aceasta este
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calea pe care ea şi-a croit-o încă din vremea întemeierii ei pe pămintul daco-roman
al strămoşilor noştri şi pe care a mers de-a lungul veacurilor, fără încetare, pînă în
vremea noastră ; aceasta este calea pe care ea este hotărîtă să meargă acum şi în
viitor, sprijinind în tot chipul strădaniile fiilor ei şi în general ale poporului nostru
de a trăi fericit în ţara noastră liberă, independentă şi stăpînă pe propriile ei destine
şi, în lume, în prietenie, în cooperare, şi în pace cu toate popoarele.
Distinsă adunare,
Războiul cel mai pustiitor din întreaga istorie a omenirii s-a încheiat de mai mult
de 30 de ani. El a lăsat pretutindeni urme atît de amare încît raţiunea sănătoasă
socoteşte cu neputinţă o repetare a lui. Dacă ne gîndim la progresul tehnicii de fabri
care a armelor de distrugere în masă a omenirii, declanşarea unui nou război mon
dial este considerată de-a dreptul o nebunie. Cu toate acestea, sămînţa războiului n-a
fost stîrpită din lume. într-un ritm nemaiîntîlnit pînă acum în istoria omenirii, toate
popoarele sînt prinse în cursa înarmării şi cheltuiesc o mare parte din avutul lor
naţional pentru sporirea potenţialului lor militar.
Zăngănitul armelor nu poate fi dat uitării, fiindcă, în unele părţii ale lumii,
el se mai aude şi astăzi. Drepturile fireşti ale popoarelor de a trăi libere şi de a-şi
făuri propria lor viaţă sînt călcate în picioare. Nenumărate vieţi omeneşti se sting,
lără nici o cruţare, iar bunuri agonisite cu trudă şi sudoare multă sînt distruse. Este
cu totul îngrijorător faptul că, împotriva tuturor străduinţelor care se depun pentru
rezolvarea conflictelor dintre state pe calea tratativelor, armele sînt chemate să-şi
spună cuvîntul lor sinistru.
Concluzia care poate fi trasă din această constatare nu poate fi alta decît că,
în situaţia actuală mondială, principala metodă de a pune stavilă războiului nu este
alta decît dezarmarea totală şi generală. Ori, în această privinţă, nu s-au făcut decît
cîţiva paşi, destul de timizi şi aceia. Astfel, devine cu totul urgentă întreţinerea efor
turilor oamenilor păcii pentru obţinerea dezarmării generale şi totale. O iniţiativă a
Comitetului nostru Naţional, în această privinţă, va găsi fără îndoială sprijin în opinia
mondială. Nu trebuie să fim naivi. Armele sînt fabricate pentru a fi folosite. Dacă
nu le distrugem noi pe ele, mai devreme sau mai tîrziu, vor ajunge să ne distrugă
('le pe noi.
Onorată asistenţă,
Pacea poate fi proclamată într-o singură zi, după terminarea unui război. Dar,
pentru a fi viabilă, ea trebuie să fie trăită în sufletele oamenilor. Pacea este o stare
de spirit care se reflectă în viaţa popoarelor prin prietenie, cooperare internaţională
şi ajutor reciproc. Pacea nu este un eveniment trecător în istoria lu m ii; ea este o
.stare de vieţuire a oamenilor şi popoarelor în comuniune deplină. Această stare se
creează prin recîştigarea încrederii între state, prin cunoaştere şi apreciere reciprocă,
prin schimburi de gînduri şi produse de tot felul, prin cooperare internaţională şi
ajutorare reciprocă. Din climatul de prietenie între popoare, care se poate realiza
prin contacte între oameni şi schimburi de bunuri, se ajunge la vieţuirea popoarelor
J/i comuniune desăvîrşită. Aceasta este temelia statornică a stării de pace deplină :
Este de la sine înţeles că la o asemenea stare a omenirii nu se poate ajunge
decît prin eforturi comune, pe care întreaga omenire este chemată să le facă. Sînt
î/i adevăr, astăzi, multe popoare în lume care s-au angajat pe calea apărării şi sta
tornicirii păcii pe pămînt. Printre acestea, la loc de frunte se situează şi ţara noastră.
Zidirea unei vieţi fericite pe pămîntul nostru strămoşesc pentru întregul nostru
l>opor şi statornicirea păcii trainice în lume — acestea sînt principalele coordonate
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Pe care se axează politica actuală a înaltei noastre cîrmuiri de stat, sub conducerea
Domnului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii noastre Socialiste România. Preţuindu-i şi cinstindu-i strădaniile, noi îl urmăm cu statornicie pe calea aceasta a
făuririi vieţii celei noi în ţară şi a apărării păcii pe pămînt. împreună cu domnia sa,
am fost, sîntem şi vom fi, la O.N.U. sau la Helsinki, acasă la noi sau pe orice meri
dian al lumii, sprijinind cu tărie realismul politic şi umanismul nobil al tuturor ini
ţiativelor şi propunerilor ţării noastre privind dezarmarea generală şi totală, stator
nicirea unei noi ordini în lume şi pace, pentru ca fiecare popor să se dezvolte liber
şi să-şi afirme independenţa şi suveranitatea.
Distins auditoriu,
Nutrind, pe de o parte, convingerea că în centrul misiunii ei în lume se ailă
idealul păcii desăvîrşite, iar pe de altă parte, simţindu-se deplin integrată în viaţa
poporului nostru paşnic, Biserica Ortodoxă Română ca, de altfel, şi celelalte culte
religioase din ţară, face tot ceea ce stă în puterea ei pentru a contribui la înfăptuirea
marelui ideal al popoarelor de a vieţui între ele în pace desăvîrşită.
Ceea ce merită să fie subliniat, aici, este faptul că noi, slujitorii Bisericii, ne
înfăţişăm înaintea credincioşilor şi în întrunirile noastre pe plan internaţional nu
numai ca vestitori ai păcii, dar îndeosebi ca făcători de pace. Spre pildă, — cum
dealtfel bine se ştie —, ceea ce caracteriza relaţiile dintre cultele religioase din
ţară, înainte de război, era neînţelegerea, vrăjmăşia şi polemica în scris sau pe cale
orală. Astăzi, însă, datorită eforturilor noastre comune de a realiza un ecumenism
practic în viaţa cultelor religioase, o atmosferă de bună înţelegere, prietenie şi cola
borare s-a înscăunat între noi. Se poate spune acelaşi lucru şi despre transformarea
atmosferei de învrăjbire a locuitorilor ţării pentru raţiuni politice sau naţionaliste
într-un climat nou de unitate a poporului nostru. Realizarea înfrăţirii tuturor cetăţe
nilor, care sînt acum uniţi şi lucrează împreună pentru înfăptuirea unui ideal comun,
— idealul zidirii societăţii celei noi în ţara noastră —, constituie una din cele mai
frumoase laturi ale vieţii poporului, în epoca noastră. în acest context se poate vorbi
nu numai despre importanţa popularizării politicii statului nostru de bună înţelegere,
prietenie şi cooperare între oameni şi popoare, ci mai ales despre necesitatea şi urmă
rirea consecventă a trecerii ei în viaţă, a înfăptuirii ei, atît pe plan local cît şi pe
plan internaţional. Datorită însuşi scopului pe care-1 urmăreşte, Comitetul nostru
Naţional pentru Apărarea Păcii este chemat să-şi aducă întreaga sa contribuţie la
realizarea politicii de pace integrală a conducerii noastre de stat.
Aflîndu-mă aici, în mijlocul Dvs., îmi îndeplinesc plăcuta misiune de a vă aduce
din partea întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, — Prea Fericitul Patriarh Jus
tinian — , a înaltei ierarhii bisericeşti, a clerului şi credincioşilor noştri, odată cu
preţuirea ce vă purtăm, cuvînt de asigurare că toată obştea noastră bisericească ortotodoxă contribuie pe toate căile la activitatea Comitetului Naţional. pentru Apărarea
Păcii, sprijinind cu fermitate toate iniţiativele, directivele şi acţiunile pentru înscău
narea, întărirea şi dăinuirea păcii în lume».
Atît raportul de activitate pe anul 1975, cît şi planul de lucru pe anul 1976, au
fost aprobate în unanimitate de participanţii la şedinţa plenară din 27 februarie 1976.

EVENIMENTE ŞI FAPTE DEOSEBITE
(noiembrie — decembrie)
A DOUA SESIUNE A CELEI DE-A ŞAPTEA LEGISLATURI A MARII ADU
NĂRI NAŢIONALE. — Supremul for legislativ al ţării, Marea Adunare Naţională,
s-a întrunit în a doua sesiune a celei de-a şaptea legislaturi în dimineaţa zilei de
20 noiembrie a.c.
în prima zi de lucru, Marea Adunare Naţională a dezbătut şi votat Legea pri
vind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile
urbane şi rurale, suspendîndu-şi lucrările în plen pentru a da posibilitate deputaţilor să
examineze în comisiile permanente textele proiectelor de legi aflate pe ordinea de zi.
Lucrările au fost reluate în plen în ziua de 18 decembrie, cînd preşedintele
ţarii, Dl. Nicolae Ceauşescu, a făcut o amplă expunere cu privire la măreţele rea
lizări ale poporului român în cincinalul 1971— 1975 şi la politica externă a Româ
niei pusă în slujba păcii şi colaborării internaţionale. Exprimînd gîndul şi voinţa
tuturor cetăţenilor patriei, a întregului popor, Marea Adunare Naţională a dat o
înaltă apreciere expunerii preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a aprobat în unani
mitate politica externă şi activitatea consecventă a României consacrată păcii şi
relaţiilor de colaborare între popoare. Deputaţii au adoptat în unanimitate Hotărîrea
Marii Adunări Naţionale cu privire la politica externă a Republicii Socialiste Româ
nia, precum şi Apelul Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România adre
sai parlamentelor ţărilor participante la Conferinţa pentru securitatea şi cooperarea
)n Europa.
Marele for legislativ al României a examinat şi votat apoi o însemnată serie
do legi deosebit de importante pentru întreaga viaţă politică şi socială a ţării, cum
nint îndeosebi Legea pentru adoptarea Planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1976 şi Legea pentru adoptarea
liugetului de Stat pe anul 1976. Au fost examinate şi votate : Hotărîrea cu privire la
aplicarea experimentală a proiectului Legii retribuirii muncii în unităţile agricole
<noperatiste; Legea privind creşterea şi ameliorarea anim alelor; Legea privind re
gimul tăierii anim alelor; Legea cu privire la producţia bunurilor alimentare ; Legea
pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumutilor, precum şi Legile pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Con
siliul de Stat.
Expunerea prezentată de preşedintele Nicolae Ceauşescu, hotărîrile şi legile
adoptate au conferit celei de a doua sesiuni a Actualei legislaturi a Marii Adunări
Naţionale o importanţă deosebită pentru dezvoltarea României pe calea prosperilaţii economico-sociale, pentru sporirea contribuţiei patriei noastre,la consolidarea
destinderii, la promovarea înţelegerii şi cooperării internaţionale.
PAŞI ÎNAINTE PE CALEA RELAŢIILOR DE PRIETENIE DINTRE ROM ÂNIA ŞI
IRAN. — Popoarele român şi iranian au urmărit cu viu interes şi cu caldă priete
nie cea de a patria vizită în Iran, între 27 noiembrie şi 1 decembrie 1975, a Domimlui Nicolae Ceauşescu şi a Doamnei Elena Ceauşescu, la invitaţia Maiestăţii Sale
Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Şahinşahul Iranului, şi a Maiestăţii
Salo Imperiale Farah Pahlavi, Şahbanu a Iranului.
înalţii oaspeţi români au vizitat obiective economice şi social-culturale din
Teheran, precum şi din Abadan, Bandar Shahpour şi insula Kharg, făcîndu-li-se
pioiutindeni o primire deosebit de călduroasă şi prietenească, preţuirea de care
bucură Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi Doamna Elena Ceauşescu, fiind con• rotizată şi prin decernarea prestigiosului titlu de Doctor Honoris Causa de către
Universitatea din Teheran.
«în scopul dezvoltării continui a relaţiilor dintre România şi Iran — se spune
In Comunicatul comun româno-iranian semnat de cei doi şefi de stat — , în timpul
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vizitei au fost semnate: Acordul privind cooperarea româno-iraniană în domeniul
construcţiei de căi ferate, acordul de cooperare în domeniul turismului, Acordul de
cooperare în domeniul radioteleviziunii, Protocolul celei de-a Xl-a sesiuni a Comi
siei mixte ministeriale româno-iraniene, precum şi unele înţelegeri şi contracte de
cooperare economică». Cei doi şefi de stat s-au pronunţat pentru promovarea schimbuirlor comerciale pentru a se ajunge ca, în anul 1980, volumul total al comerţului
bilateral să atingă cifra de 1 miliard de dolari, utilizîndu-se toate posibilităţile ofe
rite de economiile celor două ţări.
Prin semnificaţia şi rezultatele ei, vizita în Iran a preşedintelui României,
Domnul Nicolae Ceauşescu, împreună cu Doamna Elena Ceauşescu, se înscrie ca
un pas înainte, o contribuţie valoroasă la dezvoltarea şi adîncirea relaţiilor dintre
cele două ţări şi popoare prietene, pentru pacea şi progresul lumii.
MESAJUL ADRESAT DE PREŞEDINTELE i, ROMÂNIEI PARTICIPANŢILOR LA
CONFERINŢA MONDIALĂ A REPREZENTANŢILOR MIŞCĂRILOR NAŢIONALE
PENTRU PACE. — Intre 21 şi 24 noiembrie 1975 s-au desfăşurat în Palatul Smolnîi
din Leningrad Conferinţa mondială a reprezentanţilor mişcărilor naţionale pentru
pace, la care, participanţi din aproximativ 100 de ţări ale lumii, printre care şi
România, au dezbătut aspecte ale luptei pentru destindere în Europa şi întărirea
păcii în întreaga lume, ale luptei pentru oprirea cursei înarmărilor şi dezarmare,
reafirmîndu-se, totodată, necesitatea instaurării unei noi ordini economice inter
naţionale.
în şedinţa plenară din după-amiaza zilei de deschidere a Conferinţei s-a dat
citire mesajului adresat participanţilor de Domnul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele
Republicii Socialiste România, fiind ascultat cu mult interes şi îndelung aplaudat.
Salutînd cordial pe participanţii la lucrările Conferinţei şi felicitîndu-i cu
prilejul celei de-a XXV-a aniversări a Consiliului Mondial al Păcii, preşedintele
Nicolae Ceauşescu subliniază că «Republica Socialistă România acordă o mare im
portanţă Conferinţei», care «este menită să se înscrie ca o nouă contribuţie în lupta
popoarelor, a opiniei publice mondiale pentru instaurarea unui climat trainic de
pace, securitate şi colaborare pe planeta noastră».
Astăzi, cînd se afirmă tot mai mult dorinţa de a se pune capăt politicii înte
meiate pe. forţă şi agresiune «se impune unirea tot mai strînsă a eforturilor popoarelor,
ale tuturor forţelor înaintate, ale partizanilor păcii, în vederea destinderii, a instau
rării unor relaţii noi, bazate pe înţelegere şi colaborare între naţiuni».
Vorbind despre necesitatea imperioasă a dezarmării, preşedintele României
cere «să se acţioneze ferm pentru aplicarea în viaţă a principiilor adoptate la Hel
sinki», trecîndu-se la «măsuri care să dea garanţii fiecărei ţări că se va putea dez
volta liberă, la adăpost de orice agresiune din afară».
în încheiere, preşedintele Nicolae Ceauşescu spune că poporul român este
hotărît ca şi în viitor să militeze consecvent pentru afirmarea principiilor noi de
relaţii dintre state, pentru democratizarea vieţii internaţionale, să-şi aducă întreaga
contribuţie la făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte, a păcii şi colaborării».
La încheierea lucrărilor, participanţii au adoptatun document cu privire la cea
de-a XXV-a aniversare a Consiliului Mondial al Păcii prin care, subliniind că în
lume există încă numeroase focare de conflicte şi că fabricarea armelor continuă,
pericolul războaielor nefiind înlăturat, invită toate guvernele şi parlamentele, or
ganizaţiile şi mişcările sociale cele mai largi, partidele politice, sindicatele, orga
nizaţiile de femei şi tineret, religioase, culturale, al căror obiectiv îl constituie asi
gurarea progresului omenirii, să-şi intensifice eforturile în lupta pentru curmarea
cursei înarmărilor, a fabricării de noi armamente, pentruînfăptuirea dezarmării
în
deosebi a celei nucleare pentru scoaterea în afara legii a armelor nucleare, a tu
turor armelor de exterminare în masă.
ŞEFI DE STAT ÎN VIZITE OFICIALE ÎN ŢARA NOASTRĂ. — Seria vizitelor
unor înalţi oaspeţi în ţara noastră a fost continuată în luna decembrie 1975.
în perioada 16—20 decembrie 1975 au efectuat o vizită oficială de prietenie
în ţara noastră preşedintele Republicii Democrate Sao Tome, Principe Manuel Pinto
da
Costa, şi soţia sa, doamna Amelia da Costa,
fiind invitaţi de Preşedintele
Nicolae Ceauşescu şi doamna Elena Ceauşescu.
în urma convorbirilor oficiale din timpul vizitei, luîndu-se în considerare pers
pectivele favorabile care s-au deschis pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi
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colaborare între cele două ţări, cei doi preşedinţi au semnat o Declaraţie comună
care proclamă voinţa şi hotărîrea comună a celor două ţări de a acţiona în vederea
fundamentării relaţiilor dintre ele şi a relaţiilor cu toate celelalte state ale lumii
pe baza principiilor dreptului internaţional, de a dezvolta relaţii de colaborare în
toate domeniile de interes reciproc şi de a milita împreună cu toate statele pentru
instaurarea unei epoci de pace, justiţie şi colaborare în lume.
Au mai fost semnate, de asemenea, un Acord de cooperare economică şi teh
nică, un Acord comercial, o înţelegere comercială şi un Aidememoire privind co
operarea economică între cele două ţări.
«Vizita a fost încununată de rezultate foarte pozitive», a declarat preşedintele
Manuel Pinto da Costa într-un interviu acordat revistei «Lumea», mulţumind tot
odată poporului şi guvernului român, Preşedintelui Nicolae Ceauşescu, pentru aju
torul multilateral şi necondiţionat acordat în sprijinul mişcării de eliberare, luptei
pentru independenţă tînărului stat african insular.
COMEMORAREA MITROPOLITULUI ANTIM IVIREANUL LA ÎMPLINIREA A
325 DE ANI DE LA NAŞTEREA SA. — După ce anul trecut a fost comemorat pe
plan naţional şi în cadrul UNESCO mitropolitul Dosoftei al Moldovei, începătorul
poeziei româneşti şi distins umanist, cu prilejul împlinirii a 350 de ani de la naş
terea sa, anul acesta a fost comemorat în cadrul UNESCO şi naţional, un alt mare
ierarh din trecutul istoric al Bisericii Ortodoxe Române, mitropolitul Antim Ivireanul, de la cărui naştere (prezumtivă), s-au împlinit 325 de ani.
Prin însuşirile sale multiple, Antim Ivireanul a izbutit să joace un rol de
seamă în viaţa Ţării Româneşti, dovedindu-se a fi un mare patriot, devotat cu toată
fiinţa ţării sale adoptive, fapt care a dus la moartea sa martirică, după ce suferise
numeroase umilinţe, care au culminat cu caterisirea de către Sinodul de la Constantinopol în august 1716, osîndăx bisericească neîntemeiată care a fost ridicată
abia peste 250 de ani, la începutul anului 1966, în urma demersului Prea Fericitului
Patriarh Justinian. Gabriel Ştrempel, unul din cei mai competenţi cunoscători ai
vieţii şi activităţii mitropolitului Antim Ivireanul, subliniază, într-un articol publi
cat cu prilejul comemorării sale, (în ziarul «Scînteia» din 7 noiembrie 1975), că una
dintre expresiile «patriotismului lui Antim Ivireanul s-a dovedit atunci cînd patriar
hul Ierusalimului, învăţatul Hrisant Nottara — care-1 sprijinise mult, a încercat, în
vara anului 1710, să ştirbească din prestigiul şi independenţa Bisericii române. A n
tim, sacrificînd vechea amiciţie, 's-a ridicat cu vehemenţă împotriva unor asemenea
tendinţe, pe care le-a înfierat cu sarcasm în corespondenţa purtată cu Ţarigradul».
Celebrele cuvîntări cunoscute îndeobşte sub numele de «Didahii» spune acelaşi cer
cetător Gabriel Ştrempel, «fac din Antim, poate, cel mai mare orator al nostru pînă
la Kogălniceanu», iar academicianul Şerban Cioculescu îl consideră a fi «cel mai
talentat, prozator român de la începutul secolului al XVIII-lea. Multilateral înzes
trat : desenator, topograf, teolog, tipograf, orator şi scriitor a fost în toate fără
pereche. Scrierile lui mărunte întîia oară integrate în numita ediţie recentă de
Opere (e vorba de volumul de Opere publicat de G. Ştrempel în anul 1972 la Edi
tura Minerva n.n.) sînt şi ele remarcabile prin calitatea gîndirii şi a expresiei,
prin bogăţia lexicului, înălţarea morală şi spiritul practic» (în revista «România
literară» nr. 39/1975). «Antim Ivireanul, — spune scriitorul Eugen Barbu în înche
ierea unei serii de 12 articole apologetico-analitice pe care i le-a consacrat în re
vista «Săptămîna» în cadrul lucrării «O istorie polemică şi antologică a literaturii
române...», — alături de Miron Costin şi de Dosoftei, rămîne în cultura noastră, o
cariatidă, un răspînditor de limbă românească şi un mare moralist».
împlinirea a 325 de ani de la naşterea mitropolitului Antim Ivireanul a fost
sărbătorită în cadrul unei şedinţe comemorative care a avut loc în Aula Acade
miei Republicii Socialiste România în ziua de 27 noiembrie 1975, şedinţă la care
uu participat academicieni şi numeroşi oameni de cultură şi artă.
Pentru ilustrarea nemuritoarei opere a luminatului mitropolit Biblioteca Cen
trală de stat a organizat spre sfîrşitul lunii septembrie 1975, o expoziţie a cărţilor
tipărite de el.
Personalitate desăvîrşită, mitropolitul Antim Ivireanul a binemeritat recu
noştinţa şi omagiul poporului român, în mijlocul căruia a trăit, cu care s-a iden
tificat, pentru binele şi propăşirea căruia şi-a dat chiar şi viaţa. Luceafăr între lu
ceferii Bisericii Ortodoxe Române, deşi străin de neamul românesc prin naştere.
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el a fost un mare român, un mare patriot, ocupînd un loc de frunte în istoria cul
turii româneşti şi a Bisericii pe care a slujit-o.
La împlinirea a 325 de ani de la naştere, poporul român i-a adus omagiul şi
recunoştinţa pe care i le datora, prin numeroase manifestări între care şi nume
roase articole publicate în presa zilnică şi periodică. Pentru importanţa şi semni
ficaţia lor, menţionăm cîteva din aceste articole :
Gabriel Ştrempel, director adjunct al Bibliotecii Academiei, Antim Ivireanul, cti
tor de cultură românească — 325 de ani de la naştere, în ziarul «Scînteia», anXLV, nr. 10331, 7 noiembrie 1975, p. 4; — Şerban Cioculescu, Antim Ivireanul„
scriitorul, în rev. «România literară», an. VIII, nr. 39, 25 septembrie 1975, p. 7; Eu
gen Barbu, Antim Ivireanul, în revista «Săptămîna», =>erie nouă, numerele 245—
256, 15 august—31 octombrie 1975, paginile 2, în cadrul lucrării O istorie polemică
şi antologică a literaturii române de la origini pînă în prezent ; — Zaharia Gărău,
Antim Ivireanul, 325 de ani de la naştere, în rev. «Ramuri», Craiova, an. XII, nr. 11,
15 noiembrie, 1975, p. 5; — I. Ţugui, Antim Ivireanu, în rev. «Pentru Patrie»,
an. XXVI, nr. 10, octombrie, 1975, p. 27; — (Evelin Fonea), Antim Ivireanul (? 1650—
1716) — 325 de ani de la naşterea cărturarului — , în voi. Aniversări culturale
1975, prezentări bibliografice voi. II, iulie—decembrie, Bucureşti, 1975 (XI), p. 153—
160, (colecţie editată de Biblioteca Centrală de Stat a Republicii Socialiste Românii).
UN NOU MONUMENT NAŢIONAL: STATUIA DE LÎNGĂ VASLUI A LUI
ŞTEFAN CEL MARE. — în însemnările privitoare la sărbătorirea împlinirii a 500 de
ani de la strălucita biruinţă a lui Ştefan cel Mare la Podul înalt publicate în nr: 1—•
2/1975 al revistei noastre se menţiona, în rîndurile finale din pag. 99, că pe locul
istoricei bătălii pe coama unui deal dintre localităţile Băcăoani şi Secuia din jude
ţul Vaslui, se va amplasa o statuie a marelui voievod moldovean.
Monumentul de care se amintea în însemnările privitoare la istorica bătălie
din ianuarie 1475, o impunătoare statuie ecvestră a lui Ştefan cel Mare, operă a
sculptorului Mircea Ştefănescu, a fost inaugurată în ziua de 26 decembrie 1975, în
cadrul unei solemnităţi la care au participat peste 5000 de oameni din localităţile
judeţului Vaslui, reprezentanţi ai organelor locale de stat şi numeroşi invitaţi.
Amplasată pe una din colinele care domină împrejurimile Vasluiului, la intrarea
în comuna Munteni de Jos, statuia înaltă de 7 metri, este lucrată în bronz şi are
un soclu înalt de 10 metri, pe care se află inscripţia: «Ştefan cel Mare, domn al
Moldovei 1457— 1504».
Despre semnificaţia noului monument ridicat întru veşnica amintire, pomenire
şi cinstire a voievodului Ştefan cel Mare, a vorbit preşedintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului judeţean Vaslui al P.C.R., dl. Gh'eorghe Ţănase, care a evocat în
semnătatea victoriei de la Vaslui şi lupta poporului român de-a lungul secolelor,,
pentru libertatea patriei, pentru demnitatea naţională, referindu-se şi la istoria nouă
a meleagurilor vasluiene.
Participanţii la festivitate au adresat o telegramă C.C.
al P.C.R., domnului
Nicolae Ceauşescu, Preşedintele ţării, în care se aduc mulţumiri pentru sprijinul
acordat la ridicarea valorosului monument, «simbol al luptei de veacuri purtate de
poporul român pentru neatîrnare, pentru dreptul de a trăi liber şi stăpîn în ţara
sa». «Vibrant omagiu adus domnitorului patriot Ştefan cel Mare, — se spune în
telegramă, — statuia pe care o inagurăm astăzi va menţine
trează în conştiinţa
generaţiilor prezente şi viitoare permanenţa de multe milenii a românilor pe aceste
locuri, lupta lor neînfricată pentru apărarea pămîntului străbun».
Festivitatea a continuat şi s-a încheiat cu un spectacol omagial, un program
artistic susţinut de corurile reunite ale sindicatelor din învăţămînt din Vaslui şi
Bîrlad, al Casei de cultură, Huşi, de actori ai Teatrului Naţional din Iaşi, ai Tea
trului de stat «Victor Ion Popa» din Bîrlad şi de formaţii artistice de amatori din
judeţul Vaslui.
Prin înfăptuirea unei noi şi măreţe statui a lui Ştefan cel Mare, patrimoniul
artistic naţional s-a îmbog’ăţit cu o valoroasă operă menită să ilustreze de-a pururi
istoria ‘trecutului glorios al poporului român şi să ţină neîncetat trează conştiinţa
naţională.

NOI MĂRTURII DIN TAINELE PĂMÎNTULUI
ŞI DIN CIVILIZAŢIA LUMII
în ultima parte a anului trecut, 1975, şi în primele luni (ianuarie-februarie) ale
anului 1976, ziarele, revistele de specialitate, emisiunile radio, TV. etc. au adus la
cunoştinţa cititorilor, ascultătorilor şi mai ales specialiştilor, noi veşti despre tainele
Terrei noastre. Unele din noile descoperiri se referă la întreaga civilizaţie a omeni
rii sau la presupusa «civilizaţie» extraterestră, altele interesează glia noastră străbună.
Considerăm necesar ca unele dintre acestea să fie cunoscute pentru întărirea dra
gostei de ţară a slujitorilor şi cititorilor revistelor noastre. De aceea, vom selecta din
nenumăratele descoperiri cîteva pentru completarea informaţiilor la vasta problemă
a civilizaţiei materiale şi spirituale a planetei noastre.
*
• Şi totuşi există «fiare apocaliptice» — S-ar părea că în secolul nostru, «poveş
tile» despre monştri şi balauri aparţin numai fanteziei şi basmelor pentru copii. Cu
cît însă se explorează natura, lucrurile se complică. Aşa este şi cazul cu recenta des
coperire : Ciudăţenie a naturii.
Un animal extraordinar, o adevărată ciudăţenie a naturii — un fel de tigru, de
pasăre, de capră şi elefant — a fost capturat în jungla din Borneo.
«Monstrul preistoric», cum l-a denumit agenţia indoneziană de presă «Antara»,
care a anunţat ştirea, are picioare de capră, dar ghiare de pasăre, un corp ca de tigru
şi aripi. Măsoară în jur de un metru înălţime şi capul — a cărui frunte este lipsită
de păr — este prevăzut cu o trompă ca de elefant şi are coarne.
Ciudatul animal se află în prezent la Centrul cultural din Tengarong, din apro
piere de Samarinda (pe coasta răsăriteană a insulei Borneo) şi a fost pus spre studiu
la dispoziţia specialiştilor.

• Preocupări umane pentru arta muzicală : «Sextet» preistoric. — Localitatea Cernigov (Ucraina) este atestată şi de o enigmatică şi originală cultură. Astfel pe malul
Desnei, arheologii ucrainieni au făcut o descoperire interesantă.
La dezgroparea unei localităţi preistorice s-a găsit o veritabilă colecţie de in
strumente muzicale de acum 20.000 de ani. Se presupune că «orchestra» preistorică
era formată din şase persoane, ale căror instrumente erau construite din părţile unui
schelet de mamut. Astfel, un os frontal reprezenta un soi de trompetă, toba era con
fecţionată dintr-un maxilar etc. Instrumentele erau vopsite în roşu şi ornamentate*
cu figuri geometrice. Se pare că instrumentele respective erau destinate unui cult
religios impresionant.
• Pe urmele indoeuropenilor. — O echipă de arheologi sovietici a descoperit
recent în Munţii Urali, fragmente dintr-un car de luptă cu 2 roţi, care datează de prin
nnul 3000 î. Hr.
Carul, asemănător celor folosite în antichitate în Orientul Apropiat şi Mijlociu
— se precizează că aparţinuse unor triburi arice care locuiau în regiunile din nordul
Indiei. Oamenii de ştiinţă sovietici consideră că această descoperire le va permite
trasarea cu mai multă precizie a căilor de penetrare şi de migraţie a popoarelor
indoeuropene.
• Roma a fost fondată de etrusci ! — Cînd a fost fondată Roma ? Doi arheologi
Italieni, Felippo Coarelli şi Paola Zuccagri au adus la lumina zilei noi elemente care
tind să confirme că Roma a fost fondată cu două secole înainte de Romulus.

154

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Potrivit cunoscutei legende, Romulus ar fi fondat Roma în anul 753 î. d. Hr.
în cursul săpăturilor efectuate pe colina Capitoliului, în inima Romei antice,
precum şi la Castel di Decina, la 15 km sud, arheologii au descoperit urmele unor
locuinţe care indică o prezenţă etruscă. Televiziunea italiană a transmis la începutul
lunii ianuarie o emisiune specială, în cursul căreia au fost prezentate ultimele cerce
tări arheologice efectuate la Roma, precum şi rezultatele lor.
• Palat chinezesc de acum 3500 ani. — în cursul unor săpături arheologice efec
tuate în provincia Hopei din regiunea centrală a R. P. Chineze, au fost date la iveală
vestigiile unui vechi palat de 3100 ani — din perioada dinastiei San care a domnit
Intre anii 1766 şi 1122 î. d. Hr.
Potrivit relatărilor agenţiei China nouă, palatul care dispune de patru săli, a
fost lung de 38 m şi lat de 11 m şi era înconjurat de o galerie sprijinită pe 43 coloane
masive.
în imediata vecinătate au fost dezgropate trei morminte în care au fost găsite
60 de obiecte de înaltă valoare arheologică — figurine din lemn şi din jad, obiecte
din ceramică şi bronz.
• Arhive antice în oraşul sirian Alep (mileniul III î. d. Hr.). — Arheologii de la
Universitatea din Roma au descoperit în timpul unor săpături efectuate la sud de ora
şul sirian Alep arhiva unui oraş antic, care a existat cu trei milenii înainte de Hristos.
Arhiva cuprinde corespondenţă diplomatică şi militară, însemnări despre tranzacţii
«comerciale, dicţionare şi chiar manuale şcolare.
S-a stabilit că, deocamdată, aceste izvoare scrise sînt cele mai vechi documente
scrise.

• Termele romane din Tipaza. — Cercetările arheologice începute luna trecută în
localitatea Tipaza, situată la aproximativ 80 km vest de Alger, au permis descoperi
rea urmelor unei construcţii datînd din epoca romană. Echipele de arheologi au degajat
la o adîncime de peste cinci metri două bolţi din cărămidă suprapusă ce acopereau
probabil vechile instalaţii de canalizare.
La nivelul inferior, săpăturile au scos laiveală un sistem de canalizare cen
trală de peste şase metri adîncime. Acest ansamblu făcea, probabil parte din marile
terme romane ale localităţii Tipaza. în aceste locuri au fost descoperite mai multe
monede şi o mare cantitate de plăcuţe de ceramică.
• Zeul descoperit la Capri. — în cunoscuta staţiune italiană, în ultimul timp^ ar
heologii au scos la lumină vestigii ale trecutului. Printre acestea, s-a descoperit o
comoară inestimabilă în apele celebrei Grote Albastre din insula Capri. Scafandrii
au reuşit să scoată din ape o marmură intactă de 1,60 m. Este vorba de o frumoasă
statuie a unei divinităţi marine. Aceasta este a doua operă de artă importantă, ală
turi de o masă de sacrificiu, bogat ornamentată, de asemenea adusă la suprafaţă în
perfectă stare de conservare.
Arheologilor le rămîne acum sarcina să precizeze cu exactitate epoca din care
provin.
• Romanii în Britania, în sec. III — în disputata problemă a romanizării şi per
manenţei romane în Britania se adaugă noiprecizări.Astfel, un fragment de zid, da
tînd din secolul al III-lea care măsoară 40 de metri lungime, a fost descoperit de-a
lungul malului Tamisei, chiar la intrarea în Londra.
Specialiştii consideră că aceasta este una din cele mai importante descoperiri
arheologice făcute în capitala Marii Britanii. Ea ar confirma teoria potrivit căreia
oraşul pe care se află în prezent Londra a fost, pe vremea romanilor, împrejmuit de
un zid ce urma linia rîului Tamisa.
• Pentru apărarea lim bii bretone. — Este cunoscut faptul că apărînd limba de im
purităţi, se apără fiinţa naţională, se apără cultura şi creaţia spirituală a unui popor.
Datorită acestui fapt, recent, a fost creat un Comitet internaţional de apărare a bretoniei, limbă de origine celtică, ameninţată în prezent să se stingă.
După cum a informat presa franceză de specialitate, Comitetul îşi propune să
sprijine eforturile întreprinse în Bretania pentru predarea acestei limbi în şcoli şi
pentru a informa opinia internaţională asupra necesităţii de a lua de urgenţă măsuri
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de conservare a culturii bretone, îndeosebi prin editarea de cărţi în această limbă,
atestată încă din secolul al VlII-lea.
• Noi precizări asupra preocupărilor populaţiilor precolumbiene din America. —
Civilizaţia «Valdivia» (mileniul III I. d/Hr.). — O echipă de arheologi ecuadorieni a
descoperit recent, în apropierea oraşului Quayaquil, ruinele unei aşezări datînd din
mileniul III î. d. Hr. ce aparţine civilizaţiei «Valdivia» din perioada precolumbiaţ>ă.
Cu ocazia săpăturilor au fost date la iveală 60 de case în formă ovală, dispuse
în jurul unei pieţe centrale, care, potrivit părerii specialiştilor, ar fi una dintre cele
mai vechi aşezări de pe continentul american.

• «Scrisoarea maya» a fost descifrată. — Omul de ştiinţă Iuri Knorozov a realizat
traducerea în limba rusă a străvechii scrieri indiene, «maya» care rămăsese pînă
acum nedescifrată de lingvişti. După ce a cercetat legităţile generale ale ieroglificii,
I. Knorozov le-a aplicat la cazul particular al scrierii aborigienilor din Yucatan şi a
reuşit să citească textele în această scriere, ale cărei urme au dispărut în secolul
al XVI-lea.
în Europa lucrări realizate în această scriere au fost descoperite în secolul al
XlX-lea, sub forma a trei manunscrise, aduse de spanioli de pe continentul american.
Abia în urmă cu doi ani a devenit cunoscută existenţa unui al patrulea manunscris
aflat într-o colecţie particulară din New York.
Pe baza traducerii celor trei documente, cercetătorul rus Knorozov a elaborat
cartea Manunscrisele ieroglilice maya care a fost editată la Leningrad şi s-a bucurat
de o mare afluenţă de cititori, specialişti şi cercetători în domeniul istoriei religiilor.
• Urmele unui templu al tribului de indieni Tlahuicas, vasal aztecilor. — Mărturii
arheologice de mare valoare istorică au fost descoperite în capitala statului Morelos
Cuenavaca, în sudul Mexicului. Este vorba de un templu, numeroase fragmente ce
ramice şi un schelet uman, a cărui vechime depăşeşte o mie de ani.
Arheologii Institutului mexican de antropologie şi istorie au precizat că scheletul
descoperit, probabil al unui bărbat, se află într-o poziţie yoga. Craniul şi dentiţia
sînt perfect conservate. Se ştie că în această regiune a trăit, din secolul al XlV-lea
şi pînă la cucerirea spaniolă, tribul de indieni Tlahuicas, vasal astecilor.
• Desene rupestre şi obiecte de cult date la iveală. — Peştera Casares, la 3 km
de localitatea Riba de Sealices, în provincia spaniolă Guadalajara este un adevărat
muzeu de artă paleolitică. Pe pereţii ei#au fost descoperite 168 desene rupestre că
rora specialiştii le conferă o valoare artistică cel puţin egală cu aceea a renumitelor
desene rupestre de la Altamira. Executate cu un simţ artistic remarcabil, ele repre
zintă în majoritatea lor, animale care au trăit în vremuri străvechi, prin partea locu
lui, printre ele rinoceri, cerbi, cai, tauri şi iepuri.
în peşteră au mai fost găsite numeroase unelte de piatră şi fragmente ale unor
vase de lut folosite fie la pregătirea vopselelor, fie pentru cult.

• Ancore misterioase. — De-a lungul coastelor californiene, în direcţia peninsulei
Palas Verdes, au fost găsite de curînd misterioase ancore de piatră. Potrivit părerii
prof. Williams Clewlow, directorul Institutului de arheologie al Universităţii Califor
nia din Los Angeles, ar fi vorba de ancore de piatră utilizate de marinari asiatici
în urmă cu 500— 1.000 de ani, ajunşi probabil în America cu cîteva secole înaintea
lui Columb.
Blocurile de piatră, cîntărind între 70 şi 220 kg au fost trimise experţilor chinezi
şi japonezi pentru cercetare.
• Zidul lui Adrian. — Se ştie că urmaşul lui Traian, cuceritorul Daciei, a încercat
săsupună pe locuitorii insulari ai Britaniei. O
dovadă a dăinuirii romanilor pe terito
riul britanic o constituie şi zidul lui Adrian. O echipă de experţi din Marea Britanie
a început reconstituirea zidului lui Adrian, ridicat de romani cu 2000 de ani în urmă.
Iniţial, zidul a avut o lungime de 73 mile şi se întindea de la Wallsend pe rîul Tyne
în est, pînă la Bowness, pe coasa Solway, în vest. Ruinele lui sînt şi azi vizibile, şi
în fiecare an, vin să le admire peste o jumătate de milion de turişti.
• Se restaurează Babilonul. — Proiectul pentru restaurarea vechiului oraş mesopotamian şi biblic, Babilonul, a fost elaborat de către Institutul italo-irakian de arheo-
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logie din Bagdad. Guvernul Irakului a acordat în acest scop un prim credit de 50 de
miliarde lire. Conducerea lucrărilor a fost încredinţată Centrului de săpături arheolo
gice din Torino, care desfăşoară din 1963 în Irak, o importantă activitate de investi
gaţii arheologice, de studii şi de conservare a comorilor de civilizaţie antică desco
perite pe malul Eufratului, la sud de actuala capitală a Irakului, unde a înflorit în
vremuri străvechi legendarul oraş al Semiramidei, al lui Hamurabi şi Nabucodonosor*
DE CIND NE ŞTIM, A IC I AM FOST ŞI A IC I V O M RĂMÎNE
Strămoşii noştri de acum 20—25.000 de ani. — Săpături arheologice în locurile
Valea Vremenii şi Dealul Gîlmei din apropierea Sitei Buzăului (Covasna) au scos la
iveală urme care atestă prezenţa omului pe aceste locuri în urmă cu 20— 25.000 de ani.
• Necropola,neolitică de la Cernica şi implicaţiile ei astronomice. — Se ştie că în
localitatea Cernica (lîngă Bucureşti), începînd cu anul 1960, s-au făcut interesante
descoperiri care atestă cultul morţilor şi adorarea astrelor, prin care, la loc de cinste
era soarele.
Necropola de la Cernica este una dintre cele mai mari din Europa, care, aşa
cum pare să dovedească metoda tratării cu carbon 14, datează din perioada anilor
4400— 4200 î. Hr. De asemenea, s-a descoperit un număr de 372 de morminte ce sînt
orientate spre răsărit, fapt care atestă prezenţa cultului solar pe meleagurile de la
nordul Dunării, cu circa 1000 de ani mai devreme decît se credea pînă acum.
Corelînd aceste date, Dr. Ion Corvin Sîngiorzan, directorul Observatorului as
tronomic popular, a emis o ipoteză destul de interesantă. Utilizînd procedeele moderne
de calcul matematic a elaborat o teorie a oscilaţiei soarelui pe orizont pentru mile
niul IV î. Hr., pe care a confruntat-o cu poziţia pe teren a mormintelor.
Rezultatele obţinute l-au dus la concluzia că cei care practicau acest ritual aveau cunoştinţe extrem de avansate despre unghiul de variaţie al răsăritului soa
relui, cuprins între solstiţiul de vară şi cel de iarnă, despre echinocţii, anotimpuri ş.a.
Se poate spune că exista terenul ştiinţific pentru elaborarea unui calendar, care,
în eventualitatea că se vor găsi mărturii istorice, ar fi fost cu circa patru milenii
anterior marelui sanctuar — calendar de la Sarmizegetusa (Vom reveni asupra acestei
probleme).

• Necropolă cu morminte de luptători. — în insula Ostrovul Mare (Mehedinţi) a
fost identificată o întinsă necropolă cu morminte de luptători, — constatare făcută
pe baza numeroaselor arme aflate aici.
Pe lîngă piesele de metal, ce se remarcă prin tehnica în care sînt lucrare, au
fost găsite şi materiale ceramice de cult bogat ornamentate. Inventarul metalic şi
ceramic demonstrează că necropola datează din perioada 700— 600 î. Hr. şi aparţine
unei populaţii tracice.
• Noi mărturii despre cetăţile pontice :
CALLATIS. — în localitatea Albeşti, la 10 km de oraşul Mangalia, cercetătorii
Muzeului de arheologie din Constanţa au depistat urmele unei aşezări antice. Au
fost descoperite mai multe complexe de locuit, cu ziduri masive din calcar, de pînă
la 12 metri lungime şi 1,60 m înălţime.
Din locuinţele dezvelite au fost scoase la iveală vase întregi decorate cu vopsea
roşie şi neagră (simbol al vieţii şi al morţii), Fragmente de statuete de ceramică, afumători tradiţionale, un vîrf de lance, opaiţe, diverse amfore, purtînd pecetea cetă
ţilor de provenienţă, precum şi alte obiecte de uz casnic realizate atît în maniera lo
calnicilor cît şi în cea elină.
Arheologul Nicolae Cheluţă Georgescu este de părere că «... ne aflăm în faţa
unei aşezări elenistice de mari proporţii din secolele III— II î. Hr. care a luat fiinţă
în perioada de înflorire economică a Callatisului, din al cărui teritoriu rural făcea
parte. Această aşezare a avut o istorie destul de scurtă, deoarece nu s-au găsit do
vezi de continuitate în epoca română. Se va face totul pentru găsirea numelui aşe
zării, îmbogăţindu-se astfel harta arheologică a Dobrogei».
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HISTRIA. — La Histria a fost descoperit recent un document care cuprinde o
lungă listă de nume ale unor personalităţi care au contribuit la refacerea oraşului
cu prilejul «celei de-a doua întemeieri» a acestuia (este vorba de reconstrucţia Histriei după atacurile getice).
Documentul aruncă o nouă lumină asupra evenimentelor legate de puterea exer
citată de regele geto-dac Burebista asupra oraşelor greceşti de pe coasta apuseană
a Mării Negre.
TOMIS. — întemeierea şi evoluţia oraşului. — Săpăturile arheologice efectuate
în ultimii ani în extremitatea sud-vestică a zonei peninsulare a oraşului Constanţa au
dus la obţinerea unor noi şi importante dovezi privind întemeierea şi evoluţia cetăţii.
Cea mai veche dovadă despre Tomis provine de la istoricul Memnon, care vorbeşte
despre această cetate la anul 260 î. Hr., or ultimele descoperiri — a precizat arheo
logul Constantin Scorpan — atestă cu claritate că adevărata vechime a oraşului este
de două milenii şi jumătate.
în urma a patru companii de săpături arheologice în interiorul peninsulei tomitane, au fost scoase la iveală niveluri de urme de locuinţe de la mijlocul secolului
al Vl-lea î. Hr. In acelaşi loc s-au găsit locuinţe, pavaje, canale, ceramică, monede etc.
Intr-o succesiune de 12 niveluri cu dese distrugeri şi refaceri care durează pînă
la sfîrşitul secolului al Vl-lea d. Hr., resturile de locuinţă de la ultimul nivel sînt
dispuse pe două străzi încrucişate, pavate cu dale mari de piatră şi prevăzute cu ca
nalizare, oferindu-ni-se pentru prima dată, detalii asupra sistemului de urbanizare a
Tomisului.
Zidurile care se văd la suprafaţă au fost conservate şi restaurate, îmbogăţind
peisajul actual al Constanţei cu un nou punct de interes turistic.
CETĂTI. TRIBURI NECROPOLE. VESTIGII

• Locuire permanentă. — între Rupea şi Făgăraş la Comana, arheologii I. Glodariu
şi^ C. Florea au descoperit o seamă de aşezări suprapuse, începînd din neolitic şi
pînă în secolul al VUI-lea d. Hr. S-au mai descoperit cuptoare de ars lîngă marile
cuptoare ale modernei fabrici de lianţi din Haghiz, încă o dovadă a continuării înde
letnicirilor.
• Vase geto-dacice la Fîntînele. — Cercetări arheologice întreprinse la vechea
necropolă din localitatea Fîntînele (Bistriţa-Năsăud), au scos la iveală peste 30 de vase
geto-dacice, unelte, obiecte de podoabă şi de cult ş.a.
Piesele arheologice studiate au dovedit numeroase trăsături comune cu mate
rialele identificate în necropole getice din Dobrogea, evidenţiindu-se astfel încă o
dată, unitatea lumii geto-dacice.

• 80 de morminte strămoşeşti din secolele II — III d. Hr. — Recentele săpături efec
tuate pe şantierul arheologic Zvorîştea (jud. Suceava) au dus la descoperirea unei
necropole de incineraţie cu 80 d ^ morminte datînd din secolele II— III. Bogatul mate
rial descoperit, constînd din ceramică dacică şi romană (din care 10 vase au fost
recuperate în întregime) va intra în fondul muzeistic.
• Urme ale Carpilor şi dacilor liberi în Moldova şi Transilvania. — La Dobrovaţ
(jud. Iaşi), unde se află şi renumita ctitorie a lui Ştefan cel Mare, biserica satului,
arheologii au scos la iveală vatra unei aşezări carpice datînd din secolele II— III d. Hr.,
precum şi o altă vatră, suprapusă acesteia, din secolele X —XII. Tot aici au mai fost
descoperite şi vase de origine dacică, amfore romane, monede de aur, nasturi de
argint aurit, podoabe.
•
O deosebită importanţă prezintă şi descoperirea unei galerii şi a unui sistem
Ingenios de canalizare. Săpăturile au fost continuate de cetăţenii comunei şi au mai
descoperit şi alte mărturii, drept care specialiştii au propus organizarea, în cadrul
şcolii de la Dobrovăţ, a unui muzeu arheologic.
Săpăturile efectuate de cercetători ai Muzeului judeţean de istorie Satu Mare
in comuna Oraşu Nou, s-au soldat cu o importantă descoperire arheologică: o aşe
zare aparţinînd comunităţilor de daci liberi din afara provinciei romane, datînd din
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secolele II—IV d. Hr. Este prima aşezare de acest fel identificată pînă acum în Ţara
Oaşului. După dezvelirea parţială a aşezării au ieşit la iveală cîteva locuinţe, două
hambare pentru depozitul de cereale, obiecte de uz gospodăresc şi vase de lut lucrate
cu roata sau manual.
• Locuinţe-bordeie la Capidava. — Cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate
la Capidava (jud. Constanţa), au fost descoperite mai multe locuinţe-bordeie din
perioada de formare a poporului român pe teritoriul Dobrogei, — respectiv din sec.
V III— IX. Unul dintre aceste bordeie, păstrat în foarte bune condiţii, avea în interior
un cuptor de pîine, vase ceramice întregi, obiecte de cult vechi şi creştine, monede
bizantine, care demonstrează strînsa legătură a populaţiei de aici cu Imperiul bizantin.
• Monumentul comandantului legiunii a V-a Macedonica. — Bustul de marmură
perfect conservat al unui ofiţer roman, descoperit, de curînd la Hîrşova, îi duce pe
arheologi la concluzia că se află în faţa monumentului comandantului legiunii a V-a
Macedonica, legiune care îşi avea sediul la Troesmis.
Statuia apropiată de dimensiunile naturale, înfăţişează un bărbat cu trăsături
viguroase, cu toga băgată în pliuri, cu capul descoperit tuns după moda epocii.

• Alte mărturii ale castrului roman de la Bărboşi. — în cadrul cercetărilor arheo
logice efectuate la Bărboşi (Galaţi) a fost descoperit recent pe teritoriul castrului
roman de aici un nou grup de locuinţe. Spre deosebire de celelalte descoperite în
perimetrul castrului, datate la graniţa secolelor II—III d. Hr. noile locuinţe — situate
în apropierea zidului vestic — aparţin primelor decenii ale secolului al II-lea.
• O fortăreaţă romană la Pietroasa. —. Celebra localitate, de care se leagă numele
«Cloşca cu pui»,- şi întreg tezaurul de la Pietroasa (jud. Buzău) a scos din trecutul
ei cu strădania arheologilor, o fortăreaţă antică de proporţii neobişnuite. Existenţa
acestei fortăreţe fusese bănuită de Al. Odobescu, dar neconfirmată pînă acum.
Datată în a doua jumătate a secolului al IV-lea fortăreaţa de la Pietroasa — a
arătat cercetătorul Gheorghe Diaconu — vine să aducă date noi, de o mare valoare
ştiinţifică, privind perioada amintită din istoria poporului nostru.
în timpul săpăturilor arheologice au fost găsite numeroase piese, îndeosebi ce
ramică română provincială, care atestă intensele relaţii dintre dacii liberi de la Du
nărea de Jos şi Imperiul roman.
Semnificativ este şi faptul că, la intrarea în castru, de o parte şi de alta a
drumului principal, de acces s-a descoperit şi o necropolă cu elemente romane.
SPRE UN TOT MAI BOGAT PATRIMONIU NAŢIONAL

• Un tezaur la Constanţa. — Cu prilejul săpăturilor efectuate pentru înălţarea
noi blocuri de locuinţe, constructorii constănţeni au descoperit un adevărat tezaur,
compus din 300 monede romane de bronz. Toate cele trei sute de monede datează
din secolul al II-lea. Este singurul tezaur din astfel de monede descoperite pînă acum.
la Constanţa. El relevă amploarea relaţiilor comerciale din acea perioadă.
• Din preocupările vechilor locuitori ai Cetăţii Sucevei. — între descoperirile
făcute în cadrul campaniei arheologice din acest an în nordul Moldovei se numără şi
cele de la Curtea domnească din Suceava. O primă grupă de urme materiale o con
stituie ceramica de întrebuinţare curentă. Cu ajutorul a numeroase fragmente scoase
la iveală se poate dovedi, nu numai continuitatea de viaţă şi cultură pe aceste locurir
dar şi evoluţia tehnicii de producere a ceramicii. Informaţii preţioase pentru istorici
oferă, de asemenea, monezile găsite aici. Este vorba de o colecţie ce însumează piese
datînd din vremea lui Petru Muşat (1375— 1391) pînă în secolul al XVII-lea, fapt ce
dovedeşte existenţa unui comerţ dezvoltat pentru vechiul tîrg moldovenesc.
Alte descoperiri pun în lumină practicarea unor meşteşuguri. Au fost dezgropate
astfel unelte care serveau la prelucrarea metalului, la finisarea sau decorarea obiec
telor.
• Ctitorii străbune. — După ce s-a terminat restaurarea bisericii-necropole
a lui Ştefan cel Mare şi construirea unui muzeu care va adăposti o valoroasă colec
ţie de artă medievală, la Putna se refac clădirile de pe latura de nord, urmînd ca
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anul viitor să fie întregită Casa domnească, ale cărei ziduri au fost descoperite pe*
latura sudică şi pentru care există elemente documentare certe.
La o altă cititorie a lui Ştefan cel Mare, cea de la Dobrovăţ lucrările de res
taurare se află în stadiu avansat.
în cadrul ansamblului Cantemireştilor de la Mera se lucrează la restaurarea
mînăstirii şi a început acţiunea de consolidare a turnurilor *de intrare şi de colţ,
a zidurilor de incintă.
După refacerea zidurilor înconjurătoare şi a turnurilor fortificaţiei la ctitoria fra
ţilor Buzeşti de la Căluiu (jud. Olt), este în curs de restaurare fresca realizată de
Mina zugravul, în secolul al XVI-lea, unul dintre cele mai valoroase ansambluri depictură feudală în Ţara Românească.
Se află în stadiu avansat şi ansamblul arhitectonic. Acest monument clădit în
1588, după toate probabilităţile pe locul unor biserici mai vechi pe vremea lui NeagoeBasarab, constituie una din cele mai importante verigi în evoluţia arhitecturii ro
mâneşti. De un interes deosebit este păstrarea aici a portretului lui Petru Cercel,,
precum şi a singurului portret în frescă a lui Mihai Viteazul, realizat în anii 1593 şi
1594.
• Cărţi, documente şi acte de valoare. — Patrimoniul Muzeului judeţean A rad’
s-a îmbogăţit cu noi şi valoroase piese de arheologie de origine dacică, descoperite în
aşezări din cîmpia Mureşului şi Crişurilor: lucrări de artă plastică, semnate de maieştri ai picturii româneşti, porţelanuri provenite din manufacturile Europei din secoleleX II— XIX, obiecte de artă populară din ţinutul Aradului şi al Ţării Crişurilor, docu
mente cu valoare artistică. Toate au fost reunite şi într-o recentă expoziţie.
• Pravila de la Govora din Mînăstirea Dobruşa. — Un exemplar al Pravilei de Ia
Govora, prima carte din Ţara Românească, tradusă în limba română din slavonă de
Mihail Moxa şi ieşită de sub teascurile tipografiei de la mînăstirea al cărei nume*
îl poartă, în 1640, se află în prezent la biserica Dobruşa din comuna Ştefăneşti (jud.
Vîlcea), unde au fost amenajate condiţii pentru conservarea acestei valoroase tipă
rituri.
• O aleasă cinstire cărturarului român Dimitrie Cantemir. Dezvelirea unei plăci»
memorabile închinată lui Dumitrie Cantemir. — în prezenţa unei numeroase asistenţe,,
alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor locale turce din Istanbul, oameni de cul
tură şi membri ai Corpului consular, în ziua de 5 februarie 1976, a fost dezvelită la
Istanbul, o placă memorială închinată marelui cărturar şi om de stat român, Dimitrie
Cantemir.
Avînd în partea superioară un medalion în bronz cu chipul celui omagiat, placa
are gravată o inscripţie în limbile română şi turcă, ce aminteşte că «pe aceste locuri
s-a aflat palatul rezidit şi înfrumuseţat de pricipele moldovean Dimitrie Cantemir,
savant şi enciclopedist de seamă european, autor al unei monumentale istorii a Impe
riului otoman, care a trăit la Istanbul între anii 1688— 1710».
în cadrul ceremoniei, personalitatea şi opera lui Cantemir, au fost evocate deMiron Sava, consul general român la Istanbul, de dr. Can Kerametly, directorul M u
zeului de artă turcă şi islamică şi de muzicologul Etem Ungor.
A fost deschisă, cu acest prilej, o expoziţie cuprinzînd opere ale lui DimitrieCantemir. — P. Diac.

EMIL BODNARAŞ
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat al R. S. România
1904 - 1976

în ziua de 24 ianuarie 1976 a încetat din viaţă Emil Bodnaraş, vice
preşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
Emil Bodnaraş s-a născut în ziua de 10 februarie 1904, dintr-o
familie de ţărani din Iaslovăţ (Suceava). Crescut în iubriea sacră de
ţară şi tradiţiile străbune, după ce a terminat şcoala primară şi liceul,
a urmat cursurile Facultăţii de drept a Universităţii din Iaşi, audiind
în acelaşi timp cursuri de istorie, geografie şi filosofie.
Avînd înclinaţii pentru ordine şi disciplină, tînărul Emil Bodnaraş,
s-a înscris la Şcoala de ofiţeri din Timişoara pe care a absolvit-o, ca
şef de promoţie, în 1927.
Cunoscînd viaţa grea a oamenilor muncii şi profund revoltat de
nedreptăţile socia'le ale vechiului regim, Emil Bodnaraş a fost unul
dintre ofiţerii care au înţeles încă de atunci că rolul armatei este de
a servi întotdeauna şi în orice împrejurări interesele vitale ale între
gului nostru popor, ale eliberării naţionale şi sociale.
Pentru ideile sale înaintate a fost arestat şi condamnat, în anul
1934, la zece ani muncă silnică.
în anii grei ai dominaţiei fasciste, Emil Bodnaraş, a fost în frun
tea patrioţilor solicitaţi pentru elaborarea planului de acţiune în ve
derea înfăptuirii insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste, precum şi la elaborarea dificilului plan de răsturnare a dic
taturii militaro-fasciste şi întoarcere a armelor împotriva hitleriştilor
şi alăturării României la coaliţia antifascistă.
După eliberarea patriei de sub dominaţia fascistă, a îndeplinit
misiuni de răspundere în ţara noastră, m ilitînd cu înflăcărare şi înalt
simţ al datoriei pentru eliberarea şi înfăptuirea politicii de construire
a socialismului, avîntului economiei naţionale şi al culturii.
Prin activitatea sa pe linie de stat, ca secretar general la Preşe
dinţia Consiliului de Miniştri, în 1945, şi apoi, din 1946, ca subsecre
tar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, a adus o contribuţie
de seamă la făurirea unui aparat de stat nou.
Ministru al forţelor armate între 1947— 1955, general de armată,
Emil Bodnaraş a desfăşurat o bogată activitate pentru pregătirea unei
armate populare devotată trup şi suflet poporului muncitor, apărătoare
fermă a cuceririlor revoluţionare, a cauzei socialismului şi a păcii.
Din 1954 pînă în 1965 a fost vicepreşedinte al Consiliului de M i
niştri, iar în perioada 1965— 1967 primvicepreşedinte.
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între v 1957— 1959 a fost ministru al transporturilor şi tele
comunicaţiilor.
In sesiunea M arii Adunări Naţionale din decembrie 1967 a fost
ales vicepreşedinte ‘ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste
România', fiind reales şi în legislaturile următoare.
Deputat în primul parlament democratic al României, din noiembrie
1946, a fost ulterior ales în toate legislaturile M arii Adunări Naţionale.
Emil Bodnaraş a militat permanent şi cu devotament, cu energia
şi capacitatea, cu spiritul de disciplină şi de ordine care l-au carac
terizat, pentru triumful cauzei eliberării naţionale şi sociale a po
porului, participînd cu dăruire revoluţionară la cele mai importante
acţiuni» ale istoriei României contemporane, la cucerirea şi instaura
rea puterii populare, la opera de construcţie a societăţii noi în pa
tria noastră. A adus, totodată, o contribuţie activă la extinsa activi
tate internaţională a Statului român de întărire a colaborării, soli
darităţii şi unităţii ţărilor socialiste, a forţelor antiimperialiste, a
mişcărilor de eliberare naţională, de promovare a relaţiilor de cola
borare cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pentru
afirmarea în viaţa internaţională a principiilor noi de egalitate,* de
respectare a independenţei şi suveranităţii naţionale, pentru înfăp
tuirea unei lumi mai drepte şi mai bune.
.Odată cu aderarea Bisericii Ortodoxe Române la activitatea Fron
tului Unităţii Socialiste, Emil Bodnaraş, arăta că ...hotărîrea unanimă a
Cultelor din România de a participa la activitatea Frontului Unităţii
Socialiste este un act de înaltă conştiinţă cetăţenească şi o dovadă a
prezenţei active a cultelor în viaţa Patriei... Idealurile, pentru care
este chemat Frontul Unităţii Socialiste să militeze, sînt, pe teren inte rn : propăşirea multilaterală a P atrie i; iar pe teren extern: lupta
pentru pace şi egalitate, pentru suveranitate, independenţă şi neames
tec în treburile interne ale altor ţări, Cultele, care se bucură la noi în
ţară de libertate şi egalitate şi nu sînt supuse nici unui iei de discri
minări, vor putea să recunoască, în aceste idealuri, şi propriile lor
idealuri de cetăţeni loiali ai Patriei, care nu găsesc nici o contradicţie
între aceste • idealuri şi propriile lor convingeri religioase... De aceea
toţi credincioşii sînt chemaţi să ia parte activă la această muncă de
propăşire a Patriei noastre, aşa cum au făcut-o şi în trecut... («Biserica
Ortodoxă Română», nr. 5— 6/1974, p. 660). .
ţ
Cu ocazia sărbătoririi celor două jubilee, 90 de ani de la recu
noaşterea autcfcefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi 50 de ani de la
înfiinţarea Patriarhiei Române, Emil Bodnaraş, felicitînd pe Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Justinian, întreg Sinodul, clerul şi credincioşii
lUsericii strămoşeşti — scria : «Prea Fericite Părinte Patriarh Justinian,
Cu înaltă răspundere V-aţi preocupat'de statornicirea bunelor rapor
turi dintre cultele din ţara noastră, contribuind la asigurarea cfimatului
de respect reciproc, de înţelegere sau religie.
,
Avem o înaltă apreciere pentru eforturile pe care, în fruntea Sinoţiului, le-aţi depus ca Biserica Ortodoxă Română în relaţiile sale in 
ternaţionale, să urmeze cu fidelitate orientarea de neabătut respect a
h .o .r
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principiului egalităţii şi echităţii în raporturile dintre popoare şi să afirme
necesitatea îndatoririi fiecărei Biserici de a-şi aduce contribuţia la cauza
păcii, exprimînd pe deplin voinţa poporului său.
Remarcăm aici în mod deosebit că întreg Sinodul Bisericii O rto
doxe Române, credincios intereselor fundamentale ale Bisericii, a fost
călăuzit de înalt patriotism în sprijinirea eforturilor creatoare ale po
porului, pentru ridicarea României noi şi în activitatea sa pentru cauza
păcii şi înţelegerii între popoare, contribuind astfel la afirmarea cu
succes a politicii noastre de stat» («Biserica Ortodoxă Rom ână»r
nr. 11— 12/1975. p. 1219— 1221).
Pentru meritele sale în bogata şi îndelungata activitate desfăşu
rată, pentru devotamentul cu care a servit interesele poporului, cauza
construcţiei sociafismului în România, Emil Bodnaraş şi-a cîştigat
înalta preţuire a Conducerii de stat, fiind distins cu titlurile de «Erou
al Muncii Socialiste», «Erou al Republicii Socialiste România», cu cele
mai înalte ordine şi medalii ale ţării noastre.
Prin încetarea sa din viaţă, întregul nostru popor a suferit o grea
şi dureroasă pierdere. La vestea încetării din viaţă a eminentului pa
triot şi om de stat, Emil Bodnaraş, Prea Fericitul Părinte Patriarh Jus
tinian, profund impresionat, a trimis Conducerii de stat sincere con
doleanţe, iar la catafalcul celui plecat dintre noi a fost depusă o co
roană de flori din partea Prea Fericirii Sale, ierarhilor, clerului şi cre
dincioşilor Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru mîngîierea familiei îndoliate, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian a trimis următoarea telegramă :
Familiei general EMIL BODNARAŞ,
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat,
V ă rugăm să primiţi vii condoleanţe pentru încetarea din viaţă a
eminentului bărbat de stat, generalul Emil Bodnaraş, vicepreşedinte al
Consiliului de Stat, din partea ierarhilor, preoţilor, credincioşilor Bise
ricii Ortodoxe Române şi a noastră personal.
Personalitatea excepţională a generalului Emil Bodnaraş, însuşi
rile sale native, spiritul său puternic, disciplina sa riguroasă, patriotis
mul său luminat, iubirea sa nemărginită şi respectul său profund pen
tru valorile autentice şi drepturile istorice inalienabile ale poporului
român, l-au indicat să facă parte din rîndurile salvatorilor Patrie^ noastre
de sub dominaţia fascistă şi al făuritorilor vieţii celei noi dir\ ţara noastră.
La plecarea sa din m ijlocul nostru, dorim să-i aducem omagiul
recunoştinţei noastre profunde pentru înţelepciunea şi larga înţele
gere cu care a sprijinit întotdeauna rezolvarea problemelor Bisericii
Ortodoxe Române în cadrul libertăţii de care s-au bucurat ' toate
Cultele religioase din Republica noastră şi să vă asigurăm că ii vom
păstra o veşnică şi pioasă amintire.
f Justinian

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Luni, 26 ianuarie, în holul sediului M arii Adunări Naţionale,
unde a fost depus corpul neînsufleţit, mii de cetăţeni ai Capitalei
şi-au luat rămas bun de la acela care a fost om adevărat, patriot
convins şi luminat umanist al vremii noastre.
Marţi, 27 ianuarie, a avut loc în capitală mitingul de doliu la
care a luat parte întreaga Conducere de stat, în frunte cu Domnul
Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România.
Seria cuvîntărilor a fost deschisă de Domnul Manea Mănescu,
prim-ministrul Guvernului Republicii Socialiste România, care a evocat
personalitatea exemplară şi vrednică de urmat a distinsului om de stat,
Emil Bodnaraş.
A u luat apoi cuvîntul : Constantin Pârvulescu, din partea M arii
Adunări Naţionale ; Emil Bobu, vicepreşedinte al Consiliului de Stat
şi apoi a vorbit general de armată Ion Ioniţă, ministrul Apărării N a
ţionale.
*

După mitingul de doliu, cortegiul, însoţit de membrii Comisiei
pentru organizarea funeraliilor, de membrii familiei, s-a îndreptat
spre gara Băneasa. Pe străzile Capitalei, o mare mulţime de cetăţeni
au adus omagiul lor lui Emil Bodnaraş, a cărui amintire va rămîne veşnic
vie în inimile tuturor oamenilor muncii din Patria noastră.
Odată cu ajungerea trenului special la Iaslovăţ, corpul neînsu
fleţit a fost dus la locul de veci.
La ceremonia înhumării au participat, pe lîngă membrii familiei
şi membrii Comisiei pentru organizarea funeraliilor, reprezentanţi ai
organelor locale de partid şi de stat, ai organizaţiilor de masă şi
obşteşti, generali şi ofiţeri, un mare număr de locuitori din Iaslovăţ,
şi comunele învecinate, un impresionant grup de bătrîni cu părul
ninis de zile şi cu ochii înlăcrimaţi pentru cel care a fost exemplu
de dăruire pentru patrie şi păm întul străbun.
Au fost de faţă din partea Bisericii Ortodoxe Române : înalt Prea
Sfinţitul Iustin, M itropolitul Moldovei şi Sucevei, P.S. Adrian Botoşă
neanul, Episcop-vicar .al Arhiepiscopiei Iaşilor, P.C. Pr. Scarlat Porcescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor etc.
Sicriul, purtat de ofiţeri ai forţelor armate, a fost depus pe un
catafalc. O companie militară a prezentat onorul. în ecourile Interna
ţionalei, sicriul cu corpul neînsufleţit a fost coborît în cripta funerară,
criptă pregătită pentru odihnă veşnică...
Cei prezenţi au păstrat un moment de reculegere...
Veşnică-i va fi amintirea, şi pomenirea lui din neam în neam !
P. Diac

ie
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PRIMUL PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sărbătorind jubileul de 50 de ani al Patriarhiei noastre, gîndul ni
se îndreaptă firesc spre cel care a avut marele privilegiu să îm pli
nească năzuinţele întregii obşti ortodoxe române şi să fie ridicat pri
mul la marea dregătorie de întîistătător al nou-înfiinţatei Patriarhii.
Faptul .era consecinţa unor antecedente ce s-au înscris ca boabele pe
şiragul vremii, iar el trebuia oricum să se producă. Nu e mai puţin
adevărat însă că vrednicul de pomenire, M iron Cristea a deţinut clar
viziunea necesară, energia trebuitoare şi priceperea de rigoare, toate
ajutîndu-1 să canalizeze circumstanţele existente în albia creată de
nevoile unei Biserici ajunsă la «statul» desăvîrşit.
Primul patriarh ortodox român a umplut o jumătate de secol de
activitate, plină de griji şi de răspunderi grele, răsplătit totodată cu
cele mai înalte demnităţi şi onoruri la care poate să aspire un cleric.
El a intrat în analele Bisericii şi va rămîne o figură din cele mai dis
tinse prin rolul unic ce i-a fost dat să joace în ani şi evenimente care
nu se mai repetă. Destinul i-a fost ţesut din mari calităţi personale şi
din mari împrejurări ce i-au favorizat deopotrivă să urce acolo unde
n-a mai ajuns altul înaintea lui.
Drumul străbătut din casa modestă de sat a părinţilor pînă la
scaunul vlădicesc al Caransebeşului, şi de aici iarăşi, în altă etapă,
pînă la cel de mitropolit primat în ţara întregită şi apoi de patriarh,
este o ascensiune continuă şi unică.
Patriarhul M iron era înzestrat cu o inteligenţă aleasă, cu o intu
iţie deosebită a oamnilor şi a lucrurilor, cu fineţe rară, cu un tact nedesminţit, cu vederi alese şi sigure, cu stăpînire de sine, cu măsură.
Primite din comoara de însuşiri şi virtuţi a poporului sau dobîndite
în şcoală' şi în lume, aceste calităţi făceau din el un om supe
rior, un animator de seamă, un conducător. Personalitatea lui s-a
distins şi s-a .impus în toate situaţiile şi înaintea tuturor, în locuri
şi medii foarte deosebite, în Biserică şi în societate, în Transilvania
şi Banatul aflate oarecînd sub stăpînire străină, ca şi în ţara cea nouă
şi liberă. Străduinţele lui s-au întins pe un cîmp larg şi variat : în
învăţămînt, administrativ, publicistică, pastoraţie. A fost activ ca vor
bitor şi scriitor, ca organizator şi ca reformator, colaborator sau şef

EVOCĂRI

165

— deopotrivă de pregătit şi îndemînatec — bucuros să lucreze şi tînăr şi bătrîn pentru Biserică şi popor, pe tărîm religios, cultural şi
social. Perioada celor cinci decenii de activitate publică, constituie o
mare carte trăită, plină de gînduri şi* de fapte, de osteneli şi de roa
de, cum puţini reuşesc să lase în urma lor.
Patriot de frunte la Sibiu şi la Caransebeş, ca student încă, pro
fet al unirii Transilvaniei cu ţara, iar ca episcop înfăptuitor al ei, M iron
Cristea era sortit să joace ca mitropolit primat şi ca patriarh un
rol deosebit. Adus la Bucureşti în semn de dragoste şi de preţuire
pentru provincia atîtor pătimiri şi jertfe, el a fost un simbol şi o pe
cete cînd' s-a realizat idealul secular la Alba lulia în 1 decembrie
1918, favoare de care nu se putea bucura decît un singur om şi o sin
gură dată. Episcopul M iron de la Caransebeş a fost fericitul beneficiar,
al acestui moment, întruchiparea Transilvaniei îmbrăţişată de ţaramamă, în ceasul cel mare al unirii, chemat cu preţuire şi încredere
să conducă sfînta instituţie mîntuitoare -care contribuise de-o parte şi
alta a Carpaţilor laţimenţinerea conştiinţei creştine şi româneşti : Biserica
Ortodoxă Română, întregită şi ea odată cu ţara.
Din capitala ţării unite, ca prim ierarh, -cu o arie de acţiune con
siderabil mărită, cu puteri şi drepturi mai largi, Patriarhul M iron a
fost iniţiatorul sau patronul multor acte de înnoire şi de reformă b i
sericească. Unificarea prin Lege a Bisericii Ortodoxe Române, îndrep
tarea calendarului, înfiinţarea de noi episcopii şi instituţii de învăţămînt teologic, amenajarea reşedinţei patriarhale, reorganizarea Tipo
grafiei cărţilor bisericeşti, crearea Institutului biblic şi de misiune or
todoxă, tipărirea unei noi traduceri a Sfintei Scripturi, iniţierea unui
corpus de tălmăciri din Sfinţii Părinţi şi totodată o sumă de măsuri şi
de acţiuni gospodăreşti, în care simţul lui realist şi practic excela, îi
ilustrează arhipăstorirea la Bucureşti.
Ceea ce reprezintă mai ales gloria sa nepieritoare, este înălţarea
Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhat. Aşezarea în scau
nul de patriarh apoi, a luat forma şi proporţiile unui eveniment cu
nesfîrşite ecouri. Obştea întreagă a cîştigat prin cinstirea lui, iar oma
giile ce i-au adus delegaţii Bisericilor surori îl ridicau pe el şi Bise
rica noastră pe primul plan al interesului ortodox general. De la 1925
Biserica Ortodoxă Română se bucură în adevăr, între celelalte, de o
apreciere mare şi nouă. Pe lîngă creşterea prestigiului ţării, a contri
buit mult la aceasta personalitatea celui dintîi patriarh, figură proe
minentă şi deosebit de importantă în întreaga ierarhie ortodoxă a vre
mii. M ai mult, Patriarhul M iron şi-a atras stima şi altor Biserici neortodoxe, cum este cea anglicană. N-am avut pînă la el multe figuri
ecleziastice al căror nume şi prestigiu să fi fost cunoscute şi preţuite
atît de departe.
Prin delegaţiile trimise la conferinţele interortodoxe de la Constantinopol (1923) şi de la Muntele Athos (1930), ca şi la întrunirile
Mişcării ecumenice, prin călătoriile sale în Orient pînă la Locurile
Sfinte (1927), în Anglia (1936) şi Polonia (1938), prin intervenţia sa la
Patriarhia Ecumenică pentru ridicarea aşa numitei «schisme bulgare»
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şi pentru recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Albaneze, prin
edificarea a două lăcaşuri de rugăciune la Ierusalim şi la Iordan, prin
trimiterea de tineri să studieze Teologia în străinătate, ca şi prin spri
jinirea venirii la noi a unui număr de studenţi teologi străini, prin
multele vizite ce a primit de la ierarhi şi reprezentanţi ortodocşi sau
neortodocşi, prin legăturile şi corespondenţa sa cu străinii, Patriar
hul Miron a extins fără îndoială influenţa sa şi a Bisericii noastre
peste hotare.
Avînd un puternic simţ al realităţilor, o mare uşurinţă de a cu
noaşte oamenii şi de a înţelege lucrurile,, abil, prudent, fin, suficient
de energic pentru a-şi afirma părerile şi de moderat pentru a nu forţa
situaţiile, primul nostru patriarh era conştient de importanţa locului
ce ocupa şi de valoarea sa, acomodat cu greutăţile ca şi cu succe
sele. Temperament echilibrat, avînd păreri proprii dar nerespingîndu-le pe ale altora, iscusit mânuitor al gîndului şi tot 'aşa al cuvîntului — de la el ne-au rămas frumoase volume de predici, pastorale
şi discursuri, — în largul ;său totdeauna, cu prezenţă de spirit, calm
şi sigur de sine, el nu se intimida şi nu se dezorienta. Privea oa
menii în ochi şi se ţinea drept înaintea oricui. A jutat de un fizic ar
monios care-1 făcea impozant şi plăcut, demn şi maiestos la înfăţi
şare, de multă distincţie în ţinută, fastuos, solemn, senin, afabil, cult
şi de bun gust, Patriarhul Miron impunea respect şi admiraţie.
Aşa a rămas el întipărit în conştiinţa celor care l-au' cunoscut,
tot astfel şi-l închipuie urmaşii ajutaţi de mărturiile contemporanilor.
Chiar dacă anumite trăsături menţioante unii le-ar dori mai mult sub
liniate sau mai puţin evidenţiate, ca astfel adevărul să nu sufere în^
vreo latură, opera lăsată posterităţii este mare şi bogată. Firesc este
iarăşi ca nu totul să aibă aceeaşi însemnătate şi trăinicie. Dar din
colo de ceea ce timpul şterge, schimbă sau îmbunătăţeşte, Patriarhul
Miron, rămîne cu prisosinţă îndreptăţit ca numele lui să fie înscris cu
cinste în istoria Bisericii pe care a slujit-o, a ţării pe care a iubit-o,
a poporului căruia i-a dăruit tot ce a avut mai bun.
f Nicolae

M itropolitul Banatului
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MITROPOLITUL ANTIM IVIREANUL
Patriot şi ierarh al Ţării Româneşti
Dacă se va fi născut «pe la 1650» cum înclină a afirma unii istorici
în anul 1975 s-au împlinit 325 ani de la naşterea celui ce a fost M itro
politul Ţării Româneşti, Antim Ivireanul. M ai sigură decît data naşterii
sale, ne apare cea a morţii silnice, din toamna anului 1716, şi de cînd,
în anul 1976,' se împlinesc 260 ani.
Străin de neam,— un gruzin, un caucazian sau georgian, o 'ip^ptaC
= cel din Iviria, cum singur îşi spune, a devenit, -în ţara adoptivă, pe
pămîntul românesc, personalitatea care «a depăşit cadrul obişnuit al
epocii sale, iar activitatea sa apare tulburătoare şi fascinantă tuturor
acelor care şi-au oprit atenţia asupra ei» 2.
Fiu al lui Ioan şi al Măriei, din botez a primit numele de Andrei,
iar prin tundere în monahism, a primit pe cel de Antim.
în tinereţea sa, Andrei-Antim a cunoscut asuprirea robiei şi jugul
exploatării. A ajuns captiv la Constantinopol, fiind eliberat din capti
vitate de Patriarhie, unde a găsit «.milă», iar prin ,pricepre şi muncă
neobosită s-a impus atenţiei celor din jur. Foarte repede şi-a împropriat
mai multe limbi străine, iar prin îndeletnicirile practice ca : sculptura,
caligrafia, desenul, pictura, broderia şi mai ales, meşteşugul tiparului,
a devenit"de un real folos binefăcătorilor lui.
De la Constantinopol a fost adus în Ţara Românească în vremea de
mare strălucire a Voievodului Constantin Brîncoveanu. Nu ştim cînd
a sosit pe pă’mîntuil românesc. Ştim că în 1691, el era la-Bucureşti, fiind,
atunci, amintit ca tipograf al scrierii împăratului Vasile Macedoneanul,
Capitole îndrumătoare... către îiu l său Leon, a/părută în octombrie 1691.
Angajat la tipografia domnească din Bucureşti lucrează pînă în 1694,
1. Isto ria B isericii R o m â n e, lu c ra re în colectiv, v o lu m u l II, B u c u re şti 1958, p. 162 ; M ircea
P ă c u ra riu , Isto ria B isericii O r to d o x e R o m â n e, S ib iu , 1972, p. 193 ; D a m ia n P.-Bogdan, Viaţa lui
A n tim Iv irea n u l, în «B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » , L X X IV (1956), nr. 8—9, p. 679—689.
2. G a b rie l Ş tre m p e l, N e o b o situ l c ă rtu ra r A n tim Iv ire a n u l, în «M a g a zin Isto ric »1, n r. 11,
fio ie m b rie , 1975, p . 17.
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cînd, eşte rînduit egumen al M înăstirii Snagov, şi, unde, pune în func
ţiune o tipografie care libera î n ‘greceşte, slavoneşte şi româîleşte 3.
în martie 1705 A ntim este Episcop al Rîmnicului, unde ca «foarte
bun meşteşugar, artist în acurateţea paginii,’ tipograf, turnător de. slover
a adus şi a aşezat o nouă tipografie care îşi începe activitatea cu Tomul
bucuriei, lucrare cu care se deschide şirul tipăriturilor rîmnicene».
Duipă <moartea m itropolitului Teodosie, »A ntim revine la Bucureşti,
ca mitropolit', continuînd opera sa pastorală şi cărturăreasca. Ctitoreşte
biserici din temelie, precum şi aşezarea mînăstirească cu hramul «tutu
ror Sfinţilor», o mînăstire cunoscută astăzi cu numele de Minăstirea
Antim*. La mînăstire Antim a întemeiat şi tipografie cu posibilităţi de
tipărire în limbile greacă şi română.
în timpul cît a fost Antim Mitropolit, în Ţara Românească au func
ţionat 5 tipografii, iar prin dărnicia lui Constantin Brîncoveanu, nenu
mărate cărţi se dădeau în dar, în ţară şi peste hotare, la creştinii orto
docşi, pînă departe în Răsărit, la arabi şi la georgieni. Atraşi de spri
jinul dat de Constantin Brîncoveanu, patriarhi şi mitropoliţi, preoţi şi
călugări, dascăli şi cărturari din tot Răsăritul au poţposit în Ţara Rom â
nească spre a dobîndi «eleimosina» — mila şi ajutorul pentru bisericile
lor sărăcite sub stăpînirea otomană.
Sfîntul Mormînt prin patriarhii Dositei şi Hrisant, a căpătat în Bucu
reşti, hanul «Sfîntul Gheorghe», cu multe prăvălii care aduceau venit
anual pentru ajutorul Bisericii Sfîntului M ormînt cît şi pentru între
ţinerea patriarhilor pe timpul şederii lor în ţară. Antiohia, prin Patri
arhul Atanasie IV Dabbas, a căpătat literă arabă şi greacă săpată de
Antim, pe cînd acesta se afla la Snagov. Cu litera săpată de Antim şi cu
ajutor dat de Constantin Brîncoveanu, Atanasie IV Dabbas a întemeiat
tipografie arabă la Alep, cu care a tipărit cărţi religioase în limba
arabă, după ce şi în Ţara Românească tipărise cîteva. La cererea regelui
W akhtang IV, Constantin Brîncoveanu a dăruit literă de tipar, făcută
special de Antim pentru neamul său, şi, care, a fost dusă în Iviria Caucazului — la Tiflis, împreună şi cu cîţiva lucrători în frunte cu «M ihail
Iştvanovici tipograful ex Ungrovlahia» (M ihail fiul lui Ştefan tipograful
cel din Ţara Rom ânească)5. Aceste acţiuni se datoresc calităţii de «me
cenat» al lui Constantin Brîncoveanu, sprijinitor al culturii bisericii po3. M ircea Tom escu, Isto ria că rţii ro m â n eşti, B u cure şti, 1968, p. 74 ; P r. N ic u la e Şerbănescu, A n tim Iv irea n u l T ip o g r a f, în -«Biserica O rto d o x ă R o m â n ă » , L X X IV , (1956), n r. 8—9,
p. 690—766. în acest a rtico l se co n sid e ră venirea în ţa ră a lu i A n tim în tre 9 n o ie m b rie 1688,
cîn d B rîn c o v e a n u este fă c u t d o m n şl lu n a o cto m brie 1691 c în d A n tim se în tîln e şte p r im a dată.
la B u cu re şti (p. 693) ; N . C a rto ja n , Isto ria litera tu rii r o m â n e v e c h i, voi. m , B u cu re şti, 1945,
p. 224 ; V irg il C îndea, O fig u r ă lu m in oa să d e cărtu rar, « S c în te ia » 1, n r. 7100, 13 septem brie,
1966 ; P rof. V ictor B rătu le s c u , A n tim Ivirea n u l, m in ia tu rist şi s c u lp to r , în «B iserica O rto d o x ă.
R o m â n ă » , L X X IV (1956), n r. 8—9, p. 766—774 ; C o n sta n tin S im a n , T ip o g r a fii şi tip o g ra fi la R îm n icu V îlcea , R îm n ic u V îlcea, 1972, p. 7 ; Costea M a rin o iu , C o n trib u ţia tip o g r a fie i v îlc e n e la:
d ez v o lta rea lim bii şi litera tu rii r o m â n e , în ««Tipografii şi tip o g r a fi la R îm n ic u V îlcea», p. 51.
4. P rof. V ictor B rătu le sc u , M itro p o litu l A n tim c tito r d e lă ca şu ri s fin te , în «B iserica O rto 
doxă R o m â n ă » , L X X IV (1956), n r. 8—9, p. 817—831 ; D a n S im onescu, V ic to r Petrescu, Tîr g o v iş t e a
v e c h i c en tru tip o g r a fic r o m â n e s c , T îrgovişte, 1972, p. 43.
5. M ircea Tom escu, op. cit., p. 75—76.
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poarelor ortodoxe din Imperiul otoman, cît şi talentului şi rîvnei lui
Antim în aceeaşi problemă de întrajutorare ortodoxă şi umană.
Talentat şi iscusit gravor, tipograf, caligraf, Antim s-a dovedit tot
pe atît de priceput în ale sculpturii în «piatră precum şi în ale erminiei
bisericeşti, atribuindu-i-se o lucrare de schiţe şi îndrumări în domeniul
p ic tu rii6.
Ca luptător pentru păstrarea canonicităţii, în sensul autonomiei şi
autocefaliei bisericeşti, ca luptător pentru apărarea ortodoxiei împotriva
prozelitismului altor confecţiuni, ca luptător pentru independenţa şi su
veranitatea ţării, împotriva amestecului în treburile interne ale ţării a
cotropitorilor otomani, Antim rămîne figura ierarhiei Bisericii Ortodoxe
Române de veşnică cinstire şi amintire.
Sprijinit pe «canoanele strămoşilor», ca şi pe «legile dumnezeieşti»,
Antim discută şi interpretează «patriarhieeştile porunci» care vreau să-I
despoaie de dreptul pe care nu-1 poate ceda. El nu admite nici o «stăpînire» străină, afară de singurul caz al stavropighiilor, atîrnînod direct
de Scaunul patriarhiei care le-a creat. Cu hotărîrea mîndriei sale jig 
nite şi cu puterea conştiinţei sale de dreptate, el afirmă : «N-au fost
vreodată, nici nu vor fi în Ungrovlahia mănăstiri supuse vreunuia din
tre Patriarhii de auiurea, ci toate acestea sînt supt a noastră cîrmuirer
în care, şi cînd săvîrşim Jertfa fără sînge, stăm numai noi pe Sfîntul
scaun ...nu şi al Ierusalimului ci deci dăm numai de voia noastră milă» 7.
Ecumenismul «interortodox», Antim îl avea -clar interpretat, în v i
ziunea permanent valabilă : legătura canonică cu păstrarea neştirbită a
învăţăturii celei adevărate, ajutorare şi întrajutorare — materială şi
spirituală — , dar nu aservire jurisdicţio'nală 8.
In contextul acestei viziuni ne explicăm şi faptul căF în Testamentul
său la «Aşezămîntul tuturor lucrurilor şi orînduielelor...» privind bise
rica «Tuturor Sfinţilor», Antim, ctitorul ei, se opune oricărei Închinări :
«fiind roada ostenelilor mele... drept aceea cu hotărîre desăvîrşit voim
să îie slobodă, nesupusă şi nestăpînită (subl. n.) de nici un fel de obraz...
iar de va îndrăzni cineva... să o supuie pre dînsa şi să o închine undeva,
au de ale ei ceva, unul ca acela să fie afurisit şi neertat, şi în acest veac,
$i în cel viitor...» 8. Iar cu privire la alegerea egumenului statorniceşte :
«...să nu se puie egumen vreun om străin cu gîlceavă adică stagorez,
au sinain, au ierusalimnean, pentru multe pricini care s-ar putea intimpla» 9.
Pe bună dreptate s-a afirmat că Antim, deşi «străin de neamul nos
tru românesc» s-a identificat cu neamul nostru şi «se desprinde din ca
a

6. G. Ş trem pel, Un c r o n o g r a f ilu stra t a trib u it lui A n tim Iv ir ea n u l, în «R o m a n o - sla v ica »,
X III, B u cu re şti, 1966.
7. N . Io rg a, Istoria R o m â n ilo r, voi. V II, R e fo r m a to r ii, B u c u re şti, 1938, p. 20.
8. V izita d eleg a ţiei B isericii O r t o d o x e R o m â n e la P atriarh ia E cu m e n ic ă (Pr. C. B u z d u g a n ),
In -«Mitropolia M o ld o vei şi Sucevei» (1974), n r. 9—10, p. 683—699. Se fa c c o n s id e ra ţiu n i de m a re
Im p o rta n ţă cu p riv ire la ra p o rtu rile d in tre bisericile ortodox e ; P r. P ro f. C o rn e liu S îrb u , P r e sonţa a ctiv ă a B isericii O r to d o x e R o m â n e în ca d ru l e c u m e n is m u lu i, în ««M itropolia M o ld o v e i ş i
Sucevei» L I (1975), nr. 3—4, p. 200—220.
9. N . D obrescu, Istoria B isericii R o m â n e , V ă le n ii de B u n te , 1912, p. 218, 233.
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drul patriarhal al trecutului, ca o mustrare şi ca o pildă vie de virtuţi
creştineşti, de energie, de muncă şi de iubirea aproapelui» 10.
Antim Ivireanul trăieşte din plin drama smulgerii unor credincioşi
creştini -ortodocşi români din Transilvania de către acţiunea uniaţiei cu
Roma. A cunoscut toate eforturile făcute de înaintaşul său în scaunul
mitropolitan, Teodosie. A cunoscut toată durerea şi părerea de rău a lui
Constantin Brîncoveanu. A cunoscut lucrarea de stăvilire a .prozelitis
mului romano-catolic, a patriarhilor ortodocşi orientali, 'aflaţi în acest
scop în vremea aceea în Ţările Române. De acea, cu 'aceeaşi grijă ca şi
toţi cei ce lucrau pentru apărarea ortodoxiei în unitatea ei, şi pentru
apărarea unităţii naţionale a poporului nostru, Antim, în primul an al
păstoririi sale ca mitropolit, la 2 decembrie 1708, a trimis braşovenilor,
o carte de binecuvîntare şi învăţătură «după datoria ce avem, de vreme
ce şi acea Beserică, se află sub purtarea noastră de grijă (mai vîrtos de
la anul 1701, de cînd s-au făcut unie în Ţara Ardealului şi v-aţi legat cu
zapis stăpînitorilor ţărăi aceştia)».
Pe cînd era numai tipograf, în 1699, Antim a trimis pe.ucenicul său
M ihail Ştefan, la Alba lulia, spre a tipări acolo cărţi de folos printre
care a tipărit o Bucoavnă şi un Chiriacodromion, adică Evanghelie în v ă
ţătoare. Bisericile din Transilvania păstrează şi astăzi multe din tipări
turile lui Antim Ivireanul. Datele statistice ale unor cercetători au înscris
existenţa în Transilvania, din ciclul tipăriturilor tîrgoviştene, din timpul
lui Antim 11 : liturghii (25), molitvenice (8), ceasloave (8), octoihuri (25),
etc. Marele ierarh a oblăduit pe românii ortodocşi din Transilvania, le-a
hirotonit preoţi, le-a trimis Sfîntul Mir, sfaturi, cărţi, oameni de încre
dere. Cărţile sale precum şi antimisele cu semnătura sa au ajuns pînă în
Bi<hor şi Maramureş.
Cît priveşte aspectul al treilea de luptător pentru independenţa, suve
ranitatea şi neamestecul în treburile interne ale ţării, eliberarea de sub
jugul otoman, apropierea de ţările creştine, deşi s-ar considera că lucrul
acesta fiind de ordin politic depăşea sfera atribuţiunilor sale şi, deci, nu
trebuia să se amestece, cum de altfel l-au acuzat unii dintre istoricii
vremii lui, în cele două apoiogii ale sale către Constantin Brîncoveanu
din 7220 (1712) ghenarie 13 zile şi din duminică la februarie 3 zile ale
aceluiaşi an, Antim se justifică, magistral şi convingător, lucru, ce a
determinat pe Constantin Brîncoveanu să renunţe la vreo acţiune îm po
triva Ivireanului. «De am viclenit pe M ăria Ta — scria Antim — , au
casa Măriei Tale, au am vreun gînd rău (încît va îndelung răbda Dum
nezeu să trăiesc pre pămînt), au în viaţa M ăriei Tale, au după petre
cania a mulţi ani ai Măriei Tale, să fiu eu sub legătura cea grea a afu
%
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10. N. C a rto ja n , o p . cit., p. 221.
11. Io a n a C ristache P a n a it, T ipărituri tîr g o v iş te n e , din al X V III-le a v e a c , în sa te le tra n 
s ilv ă n e n e , în T îrgovişte, cetate a c u ltu r ii ro m ân e şti, T îrgovişte, 1974, p. 206 ; P rof. Petre Istrate,
Cărţi v e c h i tip ă rite la T îr g o v iş te e x is t e n t e în b ib lio te c ile b r a ş o v e n e , p. 203 ; N. D obrescu, o p .
cit., p. 209 ; Istoria lu m ii în date, lucrare în colectiv, B u c u re şti, 1969, datează astfel u r m ă to a 
relor d o m n ii d in Ţ ara R o m ân e a sc ă : 1688—1714 C o n sta n tin B rîn c o v e a n u ; 1714—1715 ş te fa n Canta c u z in o ; 1715—1716 N ico lae M av ro co rd at ; 1716—1719 Io a n M a v ro c o rd a t ; 1719— 1730 N icolae M a 
vrocordat..., p. 567.
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riseniei; iar de nu, să fie cei ce au grăit rău către M ăria Ta (asupra
nevinovatului) fără de lege în trufie şi în defăimare...». Este ştiut că în
conflictul ruso-turc, din 1711, Toma Cantaicuzino, Spătarul lui Constantin
Brîncoveanu, prietenul lui Dimitrie Cantemir, de la Constantinopol, apare
şi el în tabăra de la Iaşi, asigurîndu-1 pe ţarul Petru I (cel Mare) că şi
muntenii în frunte cu mitropolitul ţării, Antim Ivireanul, sînt alături de
ruşi. Războiul terminîndu-se în defavoarea ruşilor, Constantin Brînco
veanu care stătuse în expectativă, pentru acţiunea lui Toma Cantacuzino
a fost suspectat de turci, dar cu multe pungi de aur, -le-a îndepărtat
atenţia de la el şi odată cu el şi de la Antim. Dacă sub Constantin Brîn
coveanu — ocrotitorul — , Antim a rămas ca omul folositor ţării, dacă
sub Ştefan Cantacuzino, Antim are o cîrmuire liniştită, sub Nicolae Mavrocordat furtuna s-a dezlănţuit şi Antim îşi ia asupra sa răspunderea de
a arăta că ţara nu-1 vrea pe omul turcilor — Mavrocordat — , că ţara se
desparte de el şi că el însuşi, arhipăstorul ţării, e -dator să se despartă
de el şi să meargă la Bucureşti. Era o acţiune de împotrivire curajoasă
împotriva stăpînirii fanariote care începea un nou capitol în istoria Ţă
rilor Române. Această acţiune bărbătească i-a adus moartea şi osînda
din partea urmaşului său, Mitrofan, care scria lui Hrisant că «acel de
odinioară al Ungrovlahiei Antim n-a păzit rîruduiala cuvenită arhiereilor,
ci s~a apucat ca şi în lucrurile politice să se amestece» 12.
Dat pe mîna turcilor, care trebuiau să«4 ducă la Muntele Sinai ca
Âjain, caterisitul «Andrei» dispăru pe cale în condiţiuni care încă nu au
fost pe deplin elucidate. Dacă va fi fost sugrumat în «Galipoli, lingă rîul
Dulcia, care trece prin Adrianopol» 13, cum indică unele ştiri, atunci şi-a
încheiat viaţa ca şi protectorul său, Constantin Brîncoveanu, între străini.
Dacă ordinul de ducere la Minăstirea din Muntele Sinai nu a fost
realizat şi «va fi fost aruncat în lacul Snagov îmbrăcat în odăjdiile arhie
reşti», rămîne mîngîierea că trupul său se află în pămintul patriei adop
tive, pe care a iubit-o şi căreia i-a slujit cu toată abnegaţia.
*

Spre sfîrşitul secolului al XVII-lea se asigură însemnătatea tuturor
creaţiilor spirituale prin «ridicarea prestigiului limbii naţionale ca limbă
oficială în toată manifestările spirituale ale poporului şi introducerea ei
în întregul cult». Se anulează, de acum încolo, prejudecata care dăinuia
de veacuri, «în baza căreia limba română avea un regim inferior celei
slavone, care ne domina de cîteva sute de ani. Dacă ar fi făcut acest
act revoluţionar în gîndirea veacului un laic ar fi dat naştere la tulbu
rări în societate ca şi în ţările înconjurătoare, unde foiau cultele reli
gioase, care destrămau unitatea naţională» 14.
La noi, actul acesta — de-a dreptul revoluţionar — îl fac doi clerici,
care sînt teologi desăvîrşiţi şi artişti ai cuvîntului, punînd bazele poeziei
culte şi ale artei retorice româneşti : Dosoftei al Moldovei şi Antim Iv i12. N. Io rg a, op. cit., p. 33 ; P ro f. T eodor M . Popescu, A n tim Iv irea n u l a p o s to l şi m u c e n ic
ul d r e p te i c r e d in ţe , în «B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » , L X X IV (1956), nr. 8—9, p. 853—863.
13. N. C a rto ja n , op. cit., p. 223.
14. I. D . L ă u d a t, D o s o fte i M itro p o litu l M o ld o v ei, Iaşi, 1975, p. 6.
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reanul al Ţării Româneşti. Lui Antim Ivireanul îi revine meritul de a fi
introdus pentru totdeauna limba română în slujba bisericească desăvîrşind ceea ce se începuse sub Matei Basarab şi Şerban Cantacuzino.
Dosoftei şi Antim au ştiut să invoce texte biblice şi exemplul altor
popoare ortodoxe în favoarea dezlegării pe care o dau clericilor în actul
revoluţionar care le aparţine. Dar ei nu fac numai atît, ci pun la dispo
ziţia poporului cărţile de cult în limba naţională, aducînd odată cu
pătrunderea lor în biserică, lumina înţelegerii cuvîntului c itit15.
Meritul lui Antim Ivireanul în istoria literaturii noastre este mare 1G.
El a transpus în limba poporului cărţile de ritual patronînd munca grea
de traducere şi de tipărire a lor 17.
Fiii lui Constantin Brîncoveanu — cu deosebire Ştefan şi Radu —
îşi însuşiseră bine limba greacă, încît se încumetau, cu prilejul marilor
sărbători ale bisericii, să alcătuiască, în cinstea sfinţilor panegirice gre
ceşti, care au fost tipărite de către Antim Ivireanul. Aceste cuvîntări ale
fiilor lui Constantin Brîncoveanu, Antim le-a avut în atenţie, ca biblio
grafie la întocmirea Didahiilor sale.
Ceea ce îi asigură un loc de frunte în istoria literaturii române a
Ivireanului sînt cîteva lucrări ca : Apologiile, Capetele de poruncă şi,
mai ales, Didahiile. Acestea din urmă — Didahiile — (ca şi Divanul lui
Dimitrie Cantemir, Răspunsul lui Varlaam şi Viaţa lum ii a lui M iron Cos
tin) — este o carte de cugetare, înscriindu-se în rîndul cărţilor originale
ale culturii noastre feudale 18.
Ca întemeietor de şcoală a gravurii pentru îmbogăţirea ilustraţiei de
carte nu a uitat de întemeierea şi a unei şcoli de copişti pentru în v ă
ţarea artei caligrafierii şi ornamentării. De la unul din ucenicii acestei
şcoli, «Didahiile», la 1724 au fost copiate şi frumos împodobite de Efrem
grămăticul, sîn Radul scutelnic, ucenicul popii Stanciu de la biserica
Tuturor Sfinţilor 19.
Episcopul Romanului, cărturarul Melchisedec Ştefănescu, are marele
merit de a fi pus în valoare şi circulaţie numele lui Antim Ivireanul pen
tru istoria literaturii române. Melchisedec a găsit în biblioteca fostului
episcop de Buzău — Dionisie Romano — în 1871, un manuscris al Dida• hiilor şi a făcut o comunicare în una din şedinţele Academiei Române,
care a aprobat tipărirea. Ceva mai tîrziu, în anul 1881, Constantin Erbiceanu a găsit manuscrisul original al Didahiilor, la Căldăruşanf, deoarece
15. Ib id em , p. 6.
16. Ca şi cărţile lu i V a r la a m sau D osoftei, cărţile lu i A n tim a u cunoscut o arie foarte
largă de ră s p în d ire în T ra n s ilv a n ia c u m s-a arătat, în M o ld o v a şi, în alte p ă r ţi lo cuite de ro m â n i.
L a M în ăstire a N e a m ţ se p ă s tre a ză u n e x e m p lar al L itu rg h ie i t ip ă r ită de A n tim cu o în s e m 
n are a E p is c o p u lu i de R o m a n , P a h o m ie , care este v re d n ic ă de re îm p ro s p ă ta t : «A ceastă p re sv în tă
şi d u m n e zăia s c ă L itu rg h ie r u m â n e a s c ă este a m ea P a h o m ie — m e a d ă r u it o s fin ţia sa
A n t i m M itro p o lit d in Ţ ara R o m â n e a s c ă şi eu o d au la S ă h ă s tria la P ocrov ca să fie acolo
în veci». în s e m n a re a este d in a n u l m o r ţii lu i A n tim 1716 (citat d u p ă : C. V oicescu, V iaţa şi
a ctiv ita tea E p isco p u lu i P a h o m ie al R om a n u lu i, în «B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » , 5—6/1972, p. 609.
17. N . C a rto ja n , C ărţile p o p u la r e în literatura r o m â n e a s c ă , v o lu m I, B u cu re şti, 1974,
p. 291, şi v o lu m u l n , p. 291.
18. P r. C onf. A l. I. C iu re a , A n tim Iv irea n u l p r e d ic a to r şi o r a to r , în «B iserica O rto d o x ă
R o m â n ă » , L X X IV (1956), n r. 8—9, p. 775—817 ; Istoria p o p o r u lu i r o m â n , colectiv de redacţie,
B ucureşti, 1970, p. 304.
19. M ircea Tom escu, op. cit., p. 91.
i
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cel găsit de Melchisedec era o copie făcută la 27 iulie 1781 de arhiman
dritul Grigorie D eleanul20.
Timpul de activitate al lui Antim Ivireanul pe pămîntul românesc
1688 noiembrie 9 — septembrie 1716 — , a făcut ca -orice activitate
editorială în Ţara Românească să fie legată de numele lui ca traducător,
editor, compilator, autor şi mai ales tipograf 21. Cu atîtea şi recunoscute
calităţi, cu situaţie deosebită în ierarhia bisericească, Antim Ivireanul a
strălucit prin mo'destie, prin adevărata smerenie creştină. Ridicarea în
scaunul mitropolitan arată prin aceste mişcătoare cuvinte : «Pentru aceea
dar nu este minune, iubiţii mei ascultători şi cinstiţi şi de bun neam bo
ieri, de m-au rînduit şi pre mine Dumnezeu şi m-au pus, om mic fiind şi
smerit, păstor mare...»22 (subl. n.). în faţa lui Constantin Brîncoveanu se
prezintă cu cele două Apologii arătînd : «...Eu aici în Ţară n-am venit
de voia mea, nici de vreo sărăcie sau lipsă, nici mănăstirea Sneagovului
nu o am luat cu deasila... la Episcopia Rîmnicului puiu martor pre Dum 
nezeu, care cunoaşte ascunsurile inimei, că nici în visul mieu nu mi-am
închipuit să mă fac arhiereu (subl. n.) cunoscîndu-mă pre mine mai păcă
tos şi mai nevrednic decît toţi oamenii pămîntului... Mitropolia n-am
luat-o cu sila, nici cu mite, nici cu rugăciuni... între altele se cuvintează
şi aceasta, cum că sînt străin şi nu s-au cuvenit să fiu eu mitropolit. în
Hristos sîntem toţi una ; şi apoi n-am fost numai eu episcop şi mitropolit
străin în Ţeara Românească, ci au fost şi alţi mulţi, precum se văd în
condice, şi precum se politiciaşte în toată biserica, precum au stătut şi
alţi domni de ţeară şi străini, ca şi în toată lumea» 23.
Istoricii timpului au descris curtea lui Brîncoveanu şi au lăsat m ăr
turii în legătură cu profilul moral al M itropolitului m artir24. «Era înzes
trat cu daruri aşa de rari, ştiind să facă într-un chip minunat orice fel
de lucru de mînă, mai cu seamă săpături, desenuri şi broderii. Am văzut
— afirma A. M. del Chiaro — săpăturile în lemn, cît şi în aramă, pentru
trebuinţele tipografiei făcute de conducătorul ei, Antim» 25.
împodobit cu deosebite daruri, Antim s-a prezentat înveşmîntat în
haina modestiei monahale şi creştine. Aşa a făcut şi în predicile sale unde
şi-a scos la iveală nu ostentaţia, aroganţa, ci slăbiciunile sale, ceea ce
a contribuit ca predicile sale să fie ascultate cu interes şi plăcere. «N-a
fost un erudit mare» 26 dar cunoscînd foarte bine Sfînta Scriptură şi
Sfînta Tradiţie, cu scrierile marilor cuvîntători bisericeşti, teologii neîn20. A n a le le A c a d e m ie i R o m â n e , s. I I I , T. V III, 1885—1886, p. 80—81 ; 172—173, şedinţele d in
18 m artie , 27 m a rtie 1885 şi 18 m a rtie 1886 ; alte d isc u ţii cu p riv ire la p ate rn itate a D id a h iilo r la
N. C a rto ja n , Istoria litera tu rii r o m â n e v e c h i , v o lu m u l I I I , B u c u re şti, 1925, p. 228 ; G . Ş trem pel,
A n tim Iv irea n u l, P red ici, ediţie c ritică, s tu d iu in tro d u c tiv şi glosajr, B u cu re şti, 1962 ; Id e m , A n tim
Ivirea n u l, O p e r e , ediţie c ritic ă şi s tu d iu in tro d u c tiv , B u cu re şti, 1972 etc.
21. P r. N ic u la e Ş erbănescu, A n tim Iv irea n u l tip o g r a f, în «B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » ,
L X X IV (1956), nr. 8—9, p. 690—766.
22. C ita t d u p ă N . C a rto ja n , Istoria litera tu rii r o m â n e v e c h i , v o lu m u l m , B u cu re şti, 1925,
p. 219.
23. N. D obrescu, o p . cit., p. 209, 210, 213.
24. A n to n M a ria D el C h iaro , Isto ria d e lle m o d e r n e r iv o lu z io n i d ella V a la ch ia , V enezia, 1718,
reeditat de N . Io rg a , în 1914, la V ă le n ii de M u n te , tra d u s în ro m ân e şte de S. C. C ristian , d u p ă
textul ita lia n sub titlu l : R e v o lu ţiile V a la c h ie i de A n to n M a ria del C h ia ro F io re n tin o , Ia ş i; 1928.
25. C ita t d u p ă N . D obrescu, op . cit., p. 215.
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trecuţi : Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ioan Gură ide A«ur s-a înm i
resmat de mireasma cea binemirositoare a cuvîntului ziditor de suflete,
Antim Ivireanul este model pentru viaţă şi, prin predici pentru arta
predicatorială, pentru predicatori ca talent oratoric şi limbă românească,.
«Sfinţenia este înălţimea cea mai grea de străbătut a virtuţii creştine»
spunea Ştefan Brîncoveanu în cuvîntul panegiric la ziua marelui împărat
Constantin, tipărit în anul 1701 de Antim «ieromonahul». Sîntem încre
dinţaţi că Antim gîndind la acest ţel suprem al vieţii creştine — sfinţe
nia — , e'l a ajuns la gradul sfinţeniei şi prin viaţă şi prin activitate şi,
mai ales, prin cununa muceniciei. Şi, dacă va fi şi greşit, în unele rosturi
străine de îndatoririle sale bisericeşti, interpretate în conjunctura eveni
mentelor de atunci, cu ochiul istoricului critic, greşeala lui Antim n-a
fost greşeală deoarece a făcut totul numai «pentru folosul ţării» — cum
singur spunea — , în dorinţa de a o scăpa de sub jugul apăsător otoman
şi de a vedea asigurată independenţa şi suveranitatea. Fiind un precursor
al marilor idealuri a neamului, «un patriot şi iluminist» a binemeritat
cinstirea întregului neam românesc.
*

Rar se întîm plă ca un om să fie purtătorul atîtor virtuţi cum a
fost Antim Ivireanul. A fost în relaţie cu cele mai alese (feţe bisericeşti
ale timpului. Cu unele a colaborat în armonie frăţească, cu altele a
fost în discuţii polemice, pe altele le-a ajutat cu rodul muncii şi oste
nelilor sale sau cu podoaba cuvintelor întăritoare de suflet. A cunoscut,
a slujit împreună, a participat la dialoguri şi sfaturi de divan ’cu patri
arhii Ierusalimului Dositei şi Hrisant, cu patriarhii Antiohiei Atanasie IV
Dabbas şi Iacob, cu patriarhul Alexandriei Samuil Capasulis, cu mitropoliţi şi episcopi sud-dunăreni : Dionisie de Tîrnovo, Clement de Adrianopol, Auxentie de Sofia, Maxim de Ierapolis, Neofit de Sevastia,
Mitrofan de Nissis, Macarie de Varna etc.
în toate împrejurările Antim a ştiut să-şi păstreze neştirbită auto
ritatea vlădiciei, independenţa scaunului său şi a locaşurilor supuse
canoniceşte jurisdicţiei sale. A luptat şi a luat atitudine neşovăitoare
faţă de orice subjugare bisericească. în apărarea ortodoxiei Antim a ur
mat linia marilor ierarhi apărători ai ortodoxiei. El însuşi după ce actul
de subjugare bisericească se consumase în Transilvania prin uniaţie a
lucrat pentru ajutorarea creştinilor ortodocşi neuniţi cu Roma. Pe tere
nul independenţei politice a fost de partea celor ce luptau pentru elibe
rarea de sub jugul asupririi otomane.
Antim Ivireanul este cel care a ridicat prestigiul limbii naţionale.
A stimulat ideea unităţii naţionale şi a unităţii de credinţă ortodoxă,
prin limbă. Retipărirea* Didahiilor, reamintirea numelui său la ma
rile aniversări ale neamului este o recunoaştere unanimă a ostenelilor
marelui ierarh. «De cîte ori va voi cineva să deschidă cartea suvenirilor literare ale naţiei române — scria Alexandru Odobescu — nu
mele lui Antim tipograful se va prezenta cu onoare printre cele dintîi. Istoria propăşirii noastre naţionale îl va aminti în veci cu laude
26. D ia c o n u l D r. G h e o rg h e C om şa, Istoria p red icii la ro m â n i, B u cu re şti, 1921, p. 81.
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şi-i va acorda în tot timpul glorioasele prerogative care se dau ace
lora care ştiu a se pune în capul lum inării unui popor27. Prin cărţile
tipărite în limba română, Antim a contribuit din plin la introducerea
limbii poporului în biserică.
*

Popasul acesta pe care ni l-a prilejuit împlinirea a 325 ani de la naş
tere şi 260 ani de la moartea M itropolitului Antim Ivireanul, este de
mare semnificaţie şi cu deosebită rezonanţă. Culegem din nou, pline
de prospeţime 'spicele cu boabele curate şi galbene ca aurul cel de
mare preţ, din cugetul limpede, din inima arzătoare a marelui ierarh
spre a ne hrăni sentimentul iubirii de patrie, de glia strămoşească,
sentimentul şi conştiinţa unităţii de neam şi de limbă sentimentulapărării independenţei şi suveranităţii naţionale, autonomiei şi auto
cefaliei bisericeşti — , cu un cuvînt întreg patrimoniul marilor valori
care au fost şi sînt permanenţa tezaurului nostru românesc. Alături de
M ihail Iştvanovici — ucenicul iubit al lui Antim — şi noi socotim pe
Antim «...ca pe un mărgăritariu scump u, le gat u cu aur întru vindere
oarecînd fiind preţuit, şi din ţara ta scos, şi în partea locurilor noas
tre adus şi nemerit, ai strălucit ca o rază lum inoasă...»28.
A. M. del Chiaro Fiorentino l-a făcut cunoscut pe Constantin
Brâncoveanu întregii Europe, cu bogăţiile, frumuseţile şi suferinţele
Ţării Româneşti şi, odată cu el, l-a făcut cunoscut şi pe Antim Ivirea
nul împreună cu «dorinţa poporului nostru de a-şi afla un loc de dem
nitate şi libertate între celelalte popoare ale lumii» 29. Un lucru mai
merită a fi scos în evidenţă. Prin Antim Ivireanul — Ţara Românească,
poporul român, intră în orbita de atenţie şi cunoaştere a Occidentu
lui. Antologhionul (grecesc — Snagov 1697) şi Proschinitarul Sfîntului
Munte al Athosului (greceşte 1701) smt cele două lucrări tipărite de
Antim care au fost incluse în lucrările filologului şi istoricului fran
cez Bernard de Montfaucon. Antologhionul este semnalat în jurnalul
de călătorie al lui Montfaucon (Paris, 1702), iar Proschinitarul a fost
inclus în monumentala operă «Palaeographia graeoa, sive de ortu et
progressu litterarum graecorum» (Paleografia greacă sau despre ori
ginea şi dezvoltarea scrierii greceşti), editat de acelaşi Montfaucon în
1708. Pfin înserarea în aceste lucrări occidentale ale operei lui Antim,
opera lui Antim a primit o putere de circulaţie mondială în veşmîntul
savant al latinei medievale. «Cultura românească iradia, astfel, în prea
plinul veac al Luminilor, prin osîrdia cărturarului Antim din Iviria...» 30.
t Eltimie BfRLĂDEANUL

27. M ircea T om escu, o p . cit., p. 75.
28. C o rn e liu D im a D ră g a n , E x libris — B ib lio lo g ie şi b ib lio filie, B ucureşti, 1973, p. 240.
29. Id e m , A n tim Iv irea n u l m e n ţio n a t şi ed itat d e M o n tfa u c o n , p. 360—361, în aceeaşi lu c ra re
rlta tă m a i sus.
30. M ircea P ă c u ra r iu , o p . cit., p. 197.
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DIN LEGĂTURILE EPISCOPIEI DE CERVEN
CU ŢĂRILE ROMÂNE (sec. X V II- X IX )
In partea de nord a Bulgariei, spre Dunăre, la sud-est de Ruşciuc, nu departe
de acest oraş, a existat o localitate numită Cerven (sau Cervenvoda), cunoscută în
deosebi prin faptul că acolo şi-a avut sediul o episcopie ortodoxă. Această aşezare
este cunoscută în istorie încă de la sfîrşitul secolului al XVl-lea, cu prilejul răz
boaielor purtate cu Mihai Viteazul împotriva Imperiului otoman. în martie 1595, o
armată a domnului Ţării Româneşti trece Dunărea şi atacă garnizoana turcă de la
Ruşciuc, apoi Cervenavoda, ajungînd pînă la Razgrad1. Deoarece într-unul dintre
izvoarele care consemnează acest eveniment localitatea apare sub numele de Cernevoda2, s-a crezut că este vorba de Cernavoda din Dobrogea3. Confuzia care, aşa
cum vom vedea, se întîlneşte şi în alte cazuri, se datoreşte faptului că românii, por
nind de la aşezarea dobrogeană bine cunoscut le-au desemnat pe amîndouă cu nu
mele de «Cernavoda», fenomen determinat, desigur, şi de asemănarea fonetică.
încă înainte de această expediţie a lui Mihai Viteazul, 2000 de albanezi care
locuiau în Cervenavoda au cerut voievodului îngăduinţa de a fi primiţi în Ţara
Românească. Primind răspuns favorabil, ei şi-au ridicat familiile şi toate bunurile
mobile şi, părăsindu-şi vechile locuinţe, au trecut la stînga D unării4. Ei au fost
aşezaţi în satul Călineşti, din judeţul Prahova, unde, la 1 mai 1602, printr-un hrisov
al lui Simion Movilă, emis la Tîrgovişte, li se acorda scutirea de o serie de obligaţii
faţă de domnie5. în acelaşi an se afla la Braşov «popa Ilie iconomul de la CervenVoda», care semna ca martor actul prin care Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Vitea
zul, împreună cu doamna Stanca şi doamna Florica, văduva şi fiica marelui voie
vod, dăruiau bisericii din Scheii Braşovului satul Micşeneşti din judeţul Ilfo v 6.
în timpul stăpînirii otomane, nu departe de reşedinţa Episcopie diin Cerven7,
se găsea localitatea Arvanitochori (Arnăutchioi, tc. Annavutkoy), locul de naştere al lui
Vasile Lupu, domnul Moldovei, aşa cum se sublinia într-o gramată din aprilie 1642, a
1. H u r m u z a k i, D o c u m e n t e p r iv ito a r e la istoria r o m â n ilo r , voi. X I I , B u cu re şti, 1903, p.
.37. V ezi şi V ir g in ia V a s iliu , M iscella n ea di p ic c o l e n o tiz ie rigu a rd a n ţi la istoria ro m a n a d ei
s e c o li X V I e X V II, în « D ip lo m a ta r iu m ita lic u m » , I, R o m a , 1925, p. 233.
2. V irg ia V a s iliu , o p . cit., p. 233.
3. Ib id em . Vezi, de asem enea, N ico lae Io rg a, Isto ria lui M ihai V itea zu l, (B u cu re şti), 1968,
p # 137—138, p re c u m şi C o n s ta n tin V elichi, P o h o d ite na M ihai V itea zu l na jiLg o t D u n a v (C a m p a 
n iile lu i M ih a i V ite a z u l la s u d u l D u n ă r ii), în «Isto ric e sk i p re g la d » X X I X , S ofia, 1973, n r. 1, p.
65, u n d e se consideră, la fel, că ar fi v o rb a de cun o scu ta lo c a lita te d obroge ană.
4. H u r m u z a k i, D o c u m e n te ..., voi. x n , p. 26, 37.
5. D o c u m e n te p riv in d isto ria R om â n iei,
B . Ţ ara R o m ân e a sc ă, v e a c u l X V II , (voi. I), 1601—1610, (B u c u re şti), 1951, p. 43.
6. Ib id em , p. 61.
7.
G h e n a d ie C ra io v e a n u (E n ăc e a n u ), M itrop olia U n g ro -V a la ch iei. C on d ica sfîn tâ , voi.
B ucureşti, 1886, p. 159—160, 162, 165.
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patriarhului Partenie al Constantinopolului8. Titular al acestei dieceze era atunci epis
copul G av riil9. In a doua jumătate a sec. X V II localitatea Cerven figurează printre
locurile vizitate de Dosoftei al Ierusalimului, venit pe la noi, în 1664, 1667 şi 168710.
Poziţie geografică, în imediata apropiere a Dunării, a făcut ca Episcopiei Cervenului să i se arate deosebită atenţie, iar conducătorii ţărilor române au arătat
totdeauna deplină bunăvoinţă, morală şi material, aşa cum s-a manifestat, de fapt,
faţă de aşezămintele ortodoxe din Imperiul otoman. Aceste legături s-au manifestat
pe mai multe planuri şi, desigur, gama lor nu poate fi epuizată în rîndurile de faţă,
datorită în primul rînd, sărăciei izvoarele referitoare la această temă. Din infor
maţiile istorice putem face totuşi o privire de ansamblu asupra acestor legături, parte
Integrantă a relaţiilor lumii ortodoxe de la sudul Dunării cu ţările române.
Astfel, la 1669, episcopul Iosif al «Cervenilor» semna alături de alţi prelaţi, ac
tul alegerii lui Teodosie ca mitropolit al Ungrovlahiei11, ca dovadă a dependenţei
lui Iosif de Patriarhia Ecumenică. Semnătura este în greceşte ceea ce se explică prin
faptul, bine cunoscut, că, pînă tîrziu, în a doua jumătate a secolului al XlX-lea,
titularii eparhiilor ortodoxe din provinciile europene ale Imperiului otoman au fost
(jreci12. Prezenţa episcopilor de Cerven în capitala Ţării Româneşti, mai ales cu
prilejul alegerii ierarhilor, era, foarte probabil, un fapt obişnuit, datorită, în primul
rind, apropierii geografice sau dependenţei canonice de Mitropolia Ungravlahiei.
Constantin Brâncoveanu, marele sprijinitor al Ortodoxiei şi-a arătat totdeauna
bunăvoinţa faţă de episcopia Cervenvodei. în anul 1696, episcopul de Cerven,’ se adresa
domnului Ţării Româneşti, plîngîndu-se că darea anuală (dajdia) pe care i-o pretindea
patriarhul ecumenic Calinic, în sumă de 30.000 de aspri, era prea mare pentru posibilitAţile materiale ale diecezei. Domnul a intervenit la patriarh, dar, la 26 noiembrie acel
nu, acesta i-a răspuns că suma respectivă, era, dimpotrivă, prea mică faţă de 60.000 sau
70.000 cît se ştia că «au smuls» înaintaşii s ă i13. în Condica V isteriei ţării, se află, la anul
1703, următoarea însemnare: «S-au datu la vlădica Cernovodeanu, mergînd la Odriiu
(Adrianopol), lui de cheltuială tal. 100 şi la doi seimeni i la un călăraşu, mergînd îm
preună cu el, tal 38» 14. Ştirea nu se referă la vreun vlădică de la Cernavoda din Dobroţjoa aşa cum s-a crezut15, ci la episcopul de Cerven.
Relaţii deosebite ale Episcopiei de Cerven cu ţările române sînt găsite în docu
mentele sec. XV III. La 1713, patriarhul Chirii al Constantinopolului scria atît mitro
politului de la Bucureşti cît şi episcopului de Cerven, căruia nu i se dă numele, în
irgătură cu un neguţător16. Eparhia avea credincioşi români şi bulgari dar sub stăplnire otomană.
Prezenţa la Bucureşti a episcopilor de Cerven, mai cu seamă cu prilejul ale
gorii unor prelaţi, era un lucru frecvent în secolul al XVIII-lea şi pentru faptul că
Patriarhia Ecumenică cerea avizul domnului Ţării Româneşti pentru numirea de
«’piscop la Cerven. La 24 martie 1748, episcopul Climent «al Cervenilor», membru
Iii Adunarea episcopilor români, semna, în capitala Ţării Româneşti, actul prin care
l'llaret era ales ca episcop al B uzăului17, iar la 7 aprilie acelaşi an, tot la BucuM’^ti, actul alegerii lui Grigorie ca mitropolit al M irelor18. Anul următor, la 29 apri!l«\ revine pentru a semna şi actul alegerii ca mitropolit al Ierapolei a lui M atei19,
«lovadă a influenţei scaunului Ungravlahiei la popoarele ortodoxe, inclusiv bulgare.
în vara anului 1752 îl găsim din nou la Bucureşti, de data aceasta, cerînd de
In Domnul Ţării Româneşti şi de la Mitropolia Ungrovlahiei demisia, motivul fiind
-labilitatea şi boala vîrstei»20. El declara, la 27 iulie acel an, că a demisionat din
8. H u r m u z a k i, D o c u m e n te ... voi. X IV , partea l-a, B u c u re şti, 1915, p. 728—729.
9. Ib id em , p. 730.
10. H u r m u z a k i, D o c u m e n te ..., voi. X V , partea l-a, p. 199—200.
11. G h e n a d ie C ra io v e a n u E n ă c e a n u , op. cit..., p. 26.
12. T u d o r M ateescu, L es d io c ă s e s o r t h o d o x e s d e la D o b r o u d ja so u s la d o m in a tio n o t t o *»uine, în « B a lk a n S tu d ie s», X I I I , T h e ssalo n ik i, 1972, n r. 2, p. 279.
13. H u r m u z a k i, D o c u m e n te ..., voi. X V , partea l-a, p.| 310.
14. C on d ica d e v e n itu r i
c h e ltu ie li a V is tie r ie i d e la lea tu l 7202—7212 (1694—1704), ed. C.
O Artcescu, în «R e v ista isto ric ă a A rh iv e lo r R o m â n ie i» 1, B u cu re şti, 1873, p. 715.
15. T u d o r M ateescu, op. cit., p. 290.
16. N . Iorga, S tudii şi d o c u m e n te c u p riv ire lais t o #{<• rom â n ilor, voi. X II , B u c u re şti, 1906, p. 18; H u r m u z a k i, D o c u m e n te ..., voi. X V , partea I-a, p. 488.
17. G h e n a d ie C ra io v e a n u E n ă c e a n u , op. cit., p. 144.
18. Ib id em , p. 147.
19. Ib id em , p. 158.
20. Ib id em , p. 161.
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demnitatea de episcop «al Cervenilor», dar «nu şi din a arhieriei», demisia fiind «de
bună voie şi nesilită, în prezenţa prea sfinţiţilor archierei ce s-au aflat aici, şi s-a
expus în Condica, Sfîntă a prea Sfintei Mitropolii a UngroVlachiei»21. Urma ca
Patriarhia Ecumenică să ia măsuri. Aceasta recomandă Mitropoliei Tîrnovei alege
rea de episcop la Cerven. Episcopul Tîrnovei Teofil, respectînd tradiţiile şi ştiind
că pe lîngă credincioşii bulgari se găsesc foarte mulţi români în Episcopia Cerve
nilor22, a rugat pe Neofit, mitropolitul Ungrovlahiei, să fie «epitrop»23 adică orga
nizator în continuare al Episcopiei de Cerven şi mai ales să aleagă şi să hiroto
nească, la 7 noiembrie 1752, pe noul episcop de Cerven24. Sîntem în epoca domniilor
fanariote în ţările române j aşa se explică mulţimea ierarhilor greci.
Pentru această demnitate şi-au pus candidatura trei oameni ai Bisericii, toţi
trei din Ţara Românească: Neofit, «prea cuviosul eclesiarch al Mitropoliei de
Bucureşti», Daniil, egumenul Mînăstirii «Sfîntului Ioan» şi Atanasie, fost egumen
al Mînăstirii Vieroş. A fost preferat însă Neofit, care a fost dovedit «mai vrednic»
şi care, la 13 noiembrie 1752, a fost ales ca nou episcop de Cerven25. Actul alegerii
sale a fost semnat, alături de alţi prelaţi adunaţi cu acest prilej la Bucureşti, şi de
fostul episcop Clim ent26, retras în nordul Dunării. Peste două zile, la 15 noiembrie,
noul episcop al Cervenului, Neofit, care purta, aşadar, acelaşi nume cu mitropolitul
Ţării Româneşti, făcea «mărturisirea simbolului credinţei şi confesiunea tradiţiuner
bisericeşti»27, în faţa ierarhilor Mitropoliei Ungrovlahiei şi nu la Mitropolia Tîr
novei sau altă mitropolie ortodoxă din Balcani.
Nu ştim dacă noul titular al Episcopiei Cervenvodei era român sau grec»
deoarece semnătura sa, totdeauna în greceşte, nu poate constitui o dovadă sigura
a apartenenţei sale etnice. în orice caz, nu putea fi de origine bulgărească, iar
legăturile sale cu Ţara Românească au fost deosebit de strînse. în 1764, el era
iarăşi prezent la Bucureşti, ca ierarh al Mitropoliei Ungrovlahiei, unde semna trei
acte : cel al alegerii lui Cosma ca episcop al Buzăului28, cel al demisionării lui Grigorie al Rîm nicului29 şi cel al alegerii, în locul acestuia, a episcopului Partenie30. în
1766, într-un ilam (hotărîre judecătorească) emis la Ruşciuc, se vorbeşte de «vechilul
vlădichii din Cernavoda», implicat într-o pricină pentru o sumă de bani, în care fusese
amestecat şi unchiul acestuia, fost mitropolit al Ţării Româneşti31.
Cu prilejul războiului ruso-turc din 1768— 1774, mai mulţi locuitori din «Cerna
voda» şi Arvanitohori, care erau stabiliţi în Ţara Românească «şi după vremi au
fost intrat în cinurile ţării», cum se spune într-un document, în anii 1769 şi 1770
s-au refugiat în Transilvania32, evident, de teama turcilor33. Tot atunci, probabil
cînd operaţiunile militare s-au mutat la sudul Dunării, a plecat spre a-şi găsi adă
post peste Carpaţi şi titularul episcopiei de Cerven, fapt care ne determină să cre
dem că era român. în însemnările dascălului român din Braşov, Radu Duma, aflăm
că, la 1774, se găsea în acest oraş «sf. părintele episcopul de la Cernavoda, Neo
fit» 34, care se refugiase acolo «din întîmplarea vremilor, fiind oaste turcii cu mus
calii la aceale ţări, fiind acea oaste şapte ai, păn'iar s-au făcut pace»35. în timpul
acestei şederi, Neofit traduce din greceşte în româneşte, pentru uzul bisericii «Sfîntul
Nicolae» din Şcheii Braşovului, cartea Preoţia sau îndreptarea preoţilor, tipărită mai
tîrziu, în 1786, traducerea din latineşte fiind făcută de însuşi dascălul Radu D um a36*
S-a crezut că acest Neofit ar fi fost doar un simplu preot, căruia îi plăcea să
se intituleze episcop37 sau că ar fi aceeaşi persoană cu episcopul de Hotin (ales
în 1765) care s-ar fi refugiat, din cauza aceluiaşi război, mai întîi la Cernavoda, în.
21. Ib id em , p. 159—160.
22.Ib id em , p. 160—161.
23. Ib id em , p. 161.
24. Ib id e m ,
p. 165.
25. I b id e m , p . 161.
26.Ib id em , p. 162.
27. Ib id e m , p. 165—166.
28. Ib id e m , p. 176.
(E d ito ru l a tran scris a ic i s e m n ă tu ra greşit N ico d im în loc de N e o fit ).
29. Ib id e m , p. 180.
30.
Ib id em , p. 189. 31, M ih a il G u b o g lu , C atalogu l d o c u m e n t e lo r tu r c e ş ti în to c m it de..., v o i.
I, B u cure şti, 1960, p. 75 (rez. 246).
32. A rh . St. B u c., colecţia M ic ro film e U .R .S .S ., ro la 2, c. 37433.
L a B raşo v se a fla u , s ta b iliţi d e fin itiv , şi n e g u sto ri o r ig in a ri de la C ernavoda, c u m
era, de p ild ă , D im itr ie N . C e rn o v o d ali (C ata logu l d o c u m e n t e lo r r e fe r ito a r e la viaţa e c o n o m ic ă
a ţă rilor r o m â n e în s e c . X V I I —X I X . D o c u m e n te din A r h i v e l e S tatu lu i Sibiu, voi. I, B u c u re şti
1966, p. 209, rez. 948).
34. A lex . L a p e d a tu , D o i că rtu ra ri b r a ş o v e n i din s e c . X V I I I şi c îte v a
d o c u m e n te îm p o triv a unirii, B u cu re şti, 1915, p. 9.
35. Ib id e m , p. 10. 36. Ib id em , p. 5, 937.
P . (P.) P a n a ite sc u , C îteva c u v in te d e s p r e D o b r o g e a ro m â n ă , în «R evista isto rică» V ,
B u cu re şti, 1919, nr. 3, p. 60.
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Dobrogea, şi apoi la Braşov38. Neofit funcţiona, prin anii 1765— 1766, ca efimeriu al
bisericii «Sf. Gheorghe» din Bucureşti şi a fost propus atunci de mitropolitul Daniil al
Proilaviei ca vicar sau sufragan al său la Episcopia H otinului39. El a refuzat şi a fost
numit la 18 mai 1766, paroh al Comunităţii greceşti din S ibiu40.
Cei doi mari istorici, N. Iorga şi P. P. Panaitescu, au considerat că ar fi, vorba
de localitatea dobrogeană Cernavoda, confuzie care, se datoreşte desemnării de către
români cu această denumire şi a aşezării de lîngă Ruşciuc, unde îşi avea, într-adevăr,
sediul o episcopie. Această situaţie s-a perpetuat pînă în a doua jumătate a sec. al
XlX-lea. In «Harta Principatelor Unite ale României cu circumvecinele ţării», elaborată
de George Filipescu-Dubău şi Anton Parteni-Antoninu şi tipărită la Iaşi prin 1864,
amîndouă aceste localităţi sînt însemnate cu numele de Cerna-Voda41. Această confuzie
a făcut ca semnatarul acestor rînduri să ajungă la concluzia eronată că, în sec. al
XVIII-lea, ar fi existat în Dobrogea o episcopie ortodoxă cu sediul la Cernavoda42. Se
impune rectificarea cuvenită, deoarece toate informaţiile^ istorice se referă la Episcopia
din Cerven (sau a Cervenvodei) din nordul Bulgariei de azi.
Legăturile Episcopiei de Cerven cu ţările române se pot urmări şi în sec. XIX. La
4 aprilie 1802, Chirii, episcopul de atunci, cumpăra, cu suma de 17.500 de groşi, o casă
în Bucureşti, în faţa bisericii «Sfîntul Dumitru», de la un oarecare Ioan A lex iu43.
în toamna anului 1831, unii dintre băjenarii bulgari veniţi în Ţara Româ
nească în timpul războiului ruso-turc din 1828— 1829 au cerut îngăduinţa de a se
întoarce la vechile lor locuinţe 44 La 2 octombrie acel an, intervenea, printr-o scrisoare
adresată Vistieriei de la Bucureşti, pentru cîţiva bulgari aflaţi în jud. Ilfov, şi epis
copul «Neofit de Cervena» 45, omonimul celui din secolul precedent. Este foarte probabil
că băjenarii respectivi erau originari din nordul Bulgariei, din Episcopia de Cerven.
în timpul luptei pentru crearea Exarhatului bulgar şi separarea Bisericii Orto
doxe bulgare de Patriarhia ecumenică46, are loc şi reorganizarea Mitropoliei Dristrei (a Silistrei), înfloritoare în timpul lui Mircea cel Bătrîn (1386— 1418), care cu
prindea cea mai mare parte a Dobrogei, precum şi unele regiuni din nord-estul
Bulgariei. Acest fapt se petrece după 1860, cînd titular al acestei mitropolii devine
Grigorie, de origine tot român din Transilvania47. în cadrul acestui proces, se pro
duce şi trecerea Episcopiei de Cerven, sub jurisdicţia Mitropoliei Dristrei. Pe la 1872—
1873, Grigorie se intitula mitropolit «Dorostolo-Cervenschi», deci «al Dristrei şi al
Cervenului», aşa cum îl numeau şi românii din Dobrogea, chiar în actele redactate în
limba rom ână48. Mitropolia s-a mutat însă la Ruşciuc49, acolo unde se afla, după
reforma otomană din 1864, şi reşedinţa guvernatorului vilaietului (provinciei) Tuna
(Dunărea), cuprinzînd Bulgaria de nord-est şi Dobrogea50.
Cu aceasta a luat sfîrşit şi Episcopia de Cerven, a cărei existenţă se întinde
pe o perioadă de peste două secole şi care a întreţinut legături dintre cele mai strînse
cu ţările române şi îndeosebi cu Ţara Românească, de la care a primit un însemnat
sprijin moral şi material. Viitoarele cercetări, mai ales în arhive, vor scoate, fără
îndoială, la lumină şi alte aspecte ale acestor relaţii, parte integrantă a istoriei orto
doxiei din această zonă a Europei.
Tudor MATEESCU

38.
N . Io rg a , I o s if M o e s io d a x , g e o g r a fu l din C er n a v o d a , în « A r h iv a D o b ro g e i», I I , B u c u 
reşti, 1919, n r. 1, p. 8.
39. V e n ia m in P o c ita n B îr lă d e a n u , V e c h e a E p is c o p ie a H otin u lu i,
în «B is e ric a O rto d o x ă R o m â n ă » , L , B u c u re şti, 1938, n r. 6, p. 405.
40. Ib id e m , p. 407.
41. B ib lio te c a A c a d e m ie i R e p u b lic ii S ocialiste R o m â n ia , H ă r ţi, H . I. 353.
42. T. M ateescu, op. cit., p . 290—292^
43. A r h . St. B u c., colecţia M anuscrise, n r. 156, f. 98.
44. Ib id em , fo n d V istie ria Ţ ă r ii R o m â n e ş ti, dosar 3201 A/1831, f. 18—19. Vezi şi C o n s ta n 
tin N . V e lich i, E m igră ri la n o r d
la su d d e D u n ă re în p e r io a d a 1828—1834, în «R o m an o slavica»*, X I, B u cu re şti, 1965, p. 89.
45. A rh . St. B uc., fo n d V istie ria Ţ ă r ii R o m â n e ş ti, dosar 3201 A/1831, f. 17. (D o c u m e n tu l
este scris în lim b a greacă). V ezi şi C o n s ta n tin N . V e lic h i, E m igră ri la n o rd şi la su d d e D u 
năre..., p. 89, u n d e se a fir m ă greşit că acest p re lat avea d e m n ita te a de « m itr o p o lit de C erven».
46. T u d o r M ateescu, op. cit., p . 293—294.
47. Ib id e m , p. 289.
48. A rh . St. B uc., colecţia M ic ro film e B u lg a ria , ro la 5, c. 4, 8, 17, 20, 21, 33, 34, 40.
49. Ib id e m , c. 8, 17, 20.
50. H a lii In a lc îk , D o b ru d ja , în « E n c y c lo p 6die de l ’Is la m » 1, nouvelle e d itio n , v o i. I I, Leiden-P aris, 1963, p . 629.

DECORAŢIA BISERICII DIN BORDEŞTI (VRANCEA)
ŞI IMPORTANŢA EI PENTRU ICONOGRAFIA ROMÂNEASCĂ
Biserica fostei mănăstiri Bordeşti — Vrancea1 face parte din acea categorie
de ctitorii boiereşti periferice, atît de bogat reprezentată în ultimele două decenii
ale veacului al XVII-lea 2. Ea a fost ridicată în 1698— 1699 (Virgil Drăghiceanu citea
în 1915 pe uşă data 15 ianuarie 1699)3, de către M ănăilă căpitan de lefegii dom
neşti 4.
Arhitectura bisericii5, decoraţia sa sculptată şi cea pictată fixează cu uşurinţă
locul acestei biserici în cadrul îndeobşte cunoscut, al monumentelor cantacuzine6
dintre care cele mai apropiate au fost deja indicate de studii anterioare: biserica
Adormirea Maicii Domnului din Rm. Sărat, bisericile Fundenii Doamnei, Colţea şi
biserica mînăstirii Berea7.
Repartizarea decorului sculptat — aceeaşi ca la mai toate bisericile amintite
— acoperă portalul, ancadramentele ferestrelor, fusul şi capitelul coloanelor (la
Bordeşti numai interioare) şi, ca la Berea şi Fundeni, consolele de piatră ale arce
lor. Asemănătoare sînt şi motivele decorative înscrise în aceste cadre. Este vorba
de motive predominant vegetale între care folosirea frunzei de acant şi stilizări ale
frunzei de viţă de vie sau de bostan, este caracteristică. Vrejul, cu volute largi, în
val, motiv recunoscut cantacuzin8 este suportul alăturării compozite de frunze, flori
şi* fructe; smochini, rodii, struguri şi chiar o degradată imagine a fructului de
ananas 9.
%

1.
N. Stoicescu, B ib lio g ra fia loca lită ţilor şi m o n u m e n te lo r fe u d a le din R om ân ia , I, voi. 1,
C raiova, 1970, p. 81—82.
2. Isto ria A r t e lo r P la stice în R o m â n ia , voi. II, 1970, p. 46.
3. V. D ră g h ic e a n u , G h . P işculescu, B iserica f o s t e i M în ăstiri B o r d e ş ti-R îm n ic u Sărat, în
« A n u a ru l C o m is iu n ii M o n u m e n te lo r Isto rice », 1915, p. 46 ; V. D ră g h ic e a n u , In scrip ţii, în « B u le ti
n u l C o m is iu n ii M o n u m e n te lo r Istorice », V III, 1915, p. 48.
4. V. D ră g h ic e a n u , G h . P işculescu, op . cit., p. 63 : «în 1706 ajunsese v e lc ăm ăra ş, în 1712
vel sătrar, ia r în 1718 v el c lu c e r». P r. G a b rie l C ocora (E p is c o p u l M e to d ie al B uzău lu i, în « G la 
sul B ise ric ii», nr. 7—8/1965, p. 676) m e n ţio n e a ză că la 20 iu n ie 1742 (hrisov de la M ih a il Racov iţă ), sc h itu l B o rd e şti — r id ic a t de « ră p o s a tu l b iv vel clucer M ă n ă ilă » — era în c h in a t episco
piei, de către «Ş erban P o lc o v n ic u l şi Ş tefan c ă p ita n u l» .
5. N. G h ik a B u d e şti, B iserica din B o rd eşti R îm n icu Sărat, B. C. M . I., V I, 1913, p. 84 ;
N. G hika- B udeşti, E volu ţia a rh itectu rii în M u n ten ia şi O ltenia, p. IV , 1936, p. 109. A se vedea
im a g in e a bisericii d in ta b lo u l v o tiv : p la n trico n c cu p rid v o r deschis pe arcade, tu r lă pe naos
şî tu r n c lo p o tn iţă pe p ro n a o s (scară de acces a m p la s a tă în grosim e a z id u lu i vestic al p ro n a o 
s u lu i). S e re m a rc ă aco pe rire a in d e p e n d e n tă a absidei a lta r u lu i şi a celor d o u ă calote ale p r id 
v o ru lu i.
6. C h ia r d acă biserica d in B ordeşti n u este o ctitorie a C a n ta c u z in ilo r, fa p tu l că la co n 
struirea ei au p a rtic ip a t — în m o d cert — m eşteri care a u c o n tr ib u it la rid icare a u n o r alte
m o n u m e n te c o m a n d a te de p u te rn ic a fa m ilie , p re c u m şi in flu e n ţa isto rică şi a rtis tic ă a c a n ta 
c u z in ilo r în zona B u z ă u lu i, ne p e rm it să înscrie m m o n u m e n tu l în seria de lă c a ş u ri considerate
«can ta c u zin e » cu toate că p arte d in tre ele au fost construite în tim p u l d o m n ie i lu i C o n s ta n tin
B rîn co v e an u.
7. C u excepţia b is e ric ii fostei M în ă s tiri Berea (N. Stoicescu, o p . cit., p. 64), celelalte a n a 
lo g ii au fost in iţia îe de N . Ghika-Bu.deşti, E v o lu ţia ... op . cit. p. 109.
8. T eodora V oinescu, O b serv a ţii asu p ra stilului B r în c o v e n e s c , P o rta lu l, în « S tu d ii şi Cer
cetări de Isto ria A rte i» , seria plastică, t. 15, 1, 1968, p. 17.
9. P e n tru descrierea c o m p le tă a m o tiv e lo r folosite în s c u lp tu ra b rîn co ve nească în p ia tr ă
sau le m n vezi
F lo re n tin a D u m itre s c u , O b serv a ţii asu pra stilu lu i b r în c o v e n e s c . D eco ra ţia i c o 
nostasu lui, « S C IA » 1, s. p l. t. 15, 1, 1968, p. 25—40.
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Ceea ce surprinde între atîtea asemănări este absenţa motivelor zoomorfe şi
reprezentarea netipică a celor figurative10 rezumate la sculptarea unei figuri umane
şi a unei mîini pe faţa estică a coloanei de nord, vizibile deci numai la ieşirea
din biserică. Surprinde pentru că, îndrăgite de pietrarii cantacuzini, aceste motive
sînt folosite chiar cu oarecare stîngăcie, uneori. Sînt cunoscute reprezentările evangheliştilor la Colţea (spre exemplu, sau a îngerilor la Fundenii Doamnei şi Rm.
Sărat alături de animale sau păsări)11 în special în decoraţia portalelor dar şi în
cea a ancadramentelor de ferestre — unde obişnuit apar, sub forma unui cap de
înger cu aripile desfăcute în chip de consolă12.
Descrierea elementelor sculptate la biserica din Bordeşti începe desigur cu
portalul şi încă de pe acum se impune să remarcăm diferenţa de concepţie faţă de
portalele celorlalte biserici. Ne referim în special la cel al bisericii Fundenii
Doamnei, cel mai asemănător ca structură şi foarte cunoscut13.
Sub motivele decorative ce îmbracă structura, remarcăm la Bordeşti o simpli
tate aproape clasică: un cadru dreptunghiular în care se deschide intrarea, printr-un arc în acoladă, cadru încoronat de o cornişă de rost de arhitravă ce sus
ţine panoul dreptunghiular destinat pisaniei. încadrat de două console — cum le
numeşte Ghika-Budeşti14 — acesta are la rîndul său o cornişă, de această dată uşor
profilată.
Delimitarea netă între elementele portalului, preponderenta dezvoltare a între
gului în limitele a două dimensiuni, într-un relief plat, diferenţiază portalul de la
Bordeşti de cele ale bisericilor din această g ru p ă: cel de secţie curbă de la Rm.
Sărat, cel de la Colţea sau Berea15. Atrăgînd atenţia că panoul pisaniei urma să
fie ajurat de sculptarea textului, ceea ce ar fi modificat mult aparenta sa masivi
tate — este cazul să remarcăm supleţea proporţiilor16.
La interior coloanele ce susţin cele trei arcade, despărţind naosul de pronaos,
au aceleaşi caractere structurale, claritate încompunerea ansamblului, armonică
proporţionare a elementelor şi, aproape insesizabilă, o galbare zveltă a fusului
coloanelor.
ţ
La ancadramentele ferestrelor însă, nu regăsim totdeauna această claritate cla
sică17, proporţiile par mai greoaie, iar motivele decorative nu se mai impun, armo
nic suportului, situaţie ce se repetă şi la decorarea — mai simplă — a semicoloanelor interioare, sau a consolelor.
Explicărq aceste deosebiri presupunînd că,
în echipa de pietrari de la
Bor
deşti au existat doi meşteri, două personalităţi apropiate ca posibilităţi artistice, ca
10. V. D ră g u ţ, N . S ăn d u le sc u , A r ta b r în c o v e n e a s c ă , B u c u re şti, 1971, fig . 47—48. « In ra p o rt
cu epocile anterioare, epoca b rîn co v e n e ască se in d iv id u a liz e a z ă p r in folosirea cu tot m a i m u ltă
libertate a s c u lp tu r ii fig u ra tiv e a n tro p o m o rfe , d u p ă m odele o ccid e n tale ».
11. L a biserica fostei M în ă s tir i B erea a p a r pe coloanele in te rio a re (T. C hiţulescu, B iserica
lo s te i M în ăstiri B e r c a -B u z ă u , B . C. M . I., X X X V II , 1944, p. 69—76).
12. C o rin a P o p a, D u m itr u N ăstase, B iserica F u n d en ii D o a m n ei, B u cu re şti, 1969, p. 17.
13. Ib id e m , p. 12—13.
14. N . G h ik a- B u d e şti, E v o lu ţia ... op. cit., p. 109.
15. T eodora V oinescu, op. cit., p. 17, fix e a ză —
p e n tru p e rio a d a de m a tu rita te a
s tilu 
lu i : « t ip u l c o m p o z iţio n a l al c a d ru lu i... care a ju n g e ...
să se desfăşoare, pe v e rtica lă, în
două
sau tre i registre, în c o ro n a te de o c o rn işă p u te rn ic p r o fila tă şi decorată cu u n şir de fle u ro n i
m ari, relie faţi, ce se succed r it m a t » .
‘
16. Ib id e m : «e c le c tism u l şi c a ra c te ru l a tît de a r tific ia l livresc al g r u p u lu i de a n c a d ra 
m ente realizate p e n tru c tito riile s p ă ta r u lu i M ih a il C a n ta c u zin o , ca şi fo rm e le ce d e v in d in ce în
v.e m a i e x u b erante ale u n o r d e c o ru ri ca de p ild ă cele de la C ozia (1706), M în ăs tire a A n tim
(1726) şi B ordeşti, grăbesc d in ce în ce m a i m u lt e v o lu ţia spre s ta d iu l b a ro c iza n t al s tilu lu i
o rn a m e n ta l b rîn c o v e n e s c ».
D in c o lo de fa p tu l că a u to are a aşază in e x p lic a b il p o r ta lu l de la B o rde şti d u p ă cel de la
A n tim , deci d u p ă 1726, se im p u n e să d ife re n ţie m — pe b a za celor in d ic a te în tex t şi sistem atizate
chiar de T eodora V oinescu (vezi n o ta 15) — p o rta lu l în discuţie, de celelalte, ale c tito riilo r
n p ăta ru lu i, referindu-ne, desigur, la c o m p u n e re a c a d r u lu i şi n u a decoraţiei acestuia.
17. D e re m a rc a t că la alte m o n u m e n te , spre e x e m p lu , la F u n d e n ii D o a m n e i, u şc io rii p o r
ta lu lu i s în t decoraţi la fe l cu «cele d o u ă p ă r ţi ale a n c a d r a m e n tu lu i de la ferestre» (C orina
i ’opa, D u m itr u N ăstase, op. cit., p. 17).
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şi la Berea unde se pot sesiza opere executate de meşteri diferiţi — amănunt care
din cîte ştim, n-a fost încă semnalat18.
Pornind de la diferenţele amintite — putem separa elementele sculptate ast
fel : unul dintre meşteri a executat portalul, coloanele şi cîteva dintre ancadra
mente, celălalt a decorat ancadramentele, semicoloanele interioare şi consolele arcu
rilor mari ale naosului.
Virgil Drăghiceanu19, citind o inscripţie aşezată în cartuş pe faţa vestică a
capitelului coloanei nordice, în care alături de numele căpitanului M ănilă apărea
şi acela de Mira, presupunea că acesta din urmă ar fi numele meşterului pietrar20.
Din păcate inscripţia a dispărut acum ca şi o parte dintre ancadramentele ferestre
lor, deci nu putem prelua numele şi nici nu putem discuta întreaga operă a pietra
rului principal21.
Ceea ce putem deduce însă, din analiza motivelor şi a schemelor compozi
ţionale folosite, este personalitatea sa deosebită, cu o formaţie complexă în care
predomină influenţele occidentale ajunse probabil prin intermediul tipăriturilor şi al
sculpturilor în lem n22.
Comparăm pagina de titlu a Evangheliei greco-române din 1693 şi elementele
sculptate de la Bordeşti. Portalul şi coloanele interioare, perfect «îmbrăcate» de
motivul decorativ au aceeaşi separare clară a componentelor, aceeaşi tendinţă de
acoperire completă a spaţiului suport, aceleaşi motive decorative ca cele ale ilus
traţiei menţionate2S. Dar, la Bordeşti, motivul obişnuit al vrejului este figurat alt
fel decît pînă atunci. Este vorba de o mişcare spirală presupusă a se desfăşura în
tr-un spaţiu, vrejul fiind acoperit alternativ de restul decoraţiei florale.
Element al barocului înalt, acest tip de spirale argumentează influenţele cert
occidentale preluate de la sculptura în lemn a iconostaselor dela Tîrgovişte şi
Hurez24. In decoraţia coloanelor torsate, demarcaţia dintre registre devine ax al
combinării unor trasee simetrice care transformă motivul simplu, în val, în ceea
ce a fost numit «traseu cu ramuri în sens continuu, compus prin alăturare»25.
Şi folosirea, numai într-un anume lo c 26, amotivelor antropomorfe trădează
influenţa sculpturii în lemn (amintim reprezentarea lui Ieseu la iconostasul M înă
stirii Govora) 27ţ demonstrînd totodată că, la cererea ctitorului sau din propie ini
ţiativă, meşterul a respectat preceptul biblic al chipului cioplit.
Cel de-al doilea meşter pietrar de la Bordeşti foloseşte altfel motivele deco
rative, relieful este mai plat, caracterul mai decorativ, mişcarea îşi pierde ampli
tudinea. Şi motivele se schim bă; apar frunzele şi florile de dovleac, fructul de granată şi floarea de mac.
18. T. C h iţu le scu , op. cit., p. 69—76, n u re m a rc ă diferenţele în tre m o tiv ele ce a p a r pe
coloanele in te rio a re sau la p o rta l şi cele scu lptate pe u n e le d in tre a n c a d ra m e n te . D ife ră de asem enea siste m u l de c o m p u n e re a m o tiv e lo r şi — în special — te h n ic a de execuţie.
19. V. D ră g h ic e a n u , In s c rip ţii... op. cit., p. 48.
20. T eodora V oinescu, op. cit., p. 4—8, a ra tă — pe b u n ă d re p tate — că : «este în d o ie ln ic
a p o rtu l real... al n u m it u lu i M ira , presupus s c u lp to r al p o r ta lu r ilo r c tito riilo r lu i M ih a i C a n 
ta c u z in o » .
21. V. D ră g h ic e a n u , G h . Pişculescu, op. cit., p. 63, m a i p u te a u descrie în c ă, o lespede
de m o rm în t, «decorată qu flo r i şi cu o ste m ă (poate u n le u sau poate o m în ă cu o sabie)...»-,
lespede astăzty d is p ă ru tă .
22. P e n tru c u p rin d e re a tre p ta tă a acestor m o tiv e decorative, în re p e rto riu l s c u lp tu r ii în
p ia tră , prezentarea d o c u m e n ta tă la F lo re n tin a D u m itre s c u , op. cit., p. 25—40, F lo re n tin a D u m itrescu, T răsătu ri s p e c i f i c e scu lp tu r ii in lem n , b r in c o v e n e ş ti. P a g in i d e artă v e c h e r o m â n e a s că ,
B ucureşti, 1972, p. 259—304, d ar şi la T eodora V oinescu, op. cit., p. 4—17. In te re s a n t este că
«stem a cantacuzine ască, v u lt u r u l cu d o u ă capete, îm p o d o b e sc fru m o a s a c a ta p ite a z m ă ...* de la
B ordeşti (V. D ră g h ic e a n u , G h . P işculescu, op. cit., p. 65).
23. D in a m ic a m o tiv e lo r la T eodora V oinescu, op. cit., p. 12.
24. F lo re n tin a D u m itre s c u , op. cit., p. 38.
25. Id em , p. 26, n o ta 3.
26. L a baza co lo an e i nordice, pe faţa de sud-est, naştere a v r e ju r ilo r decorative.
27. F lo re n tin a D u m itre s c u , op. cit., loc . cit.
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în paginile următoare ne vom opri — foarte succint, desigur — şi la o rapidă
prezentare a picturilor de la Bordeşti. Aceasta pentru că ansamblul pictat, în anii
de maturitate artistică,,t de renumitul Pîrvu Mutu Zugravul, este foarte puţin cunoscut28.
Studiile29 şi monografiile publicate30 au surprins, în linii mari, personalitatea
acestui artist de prestigiu în epocă. Nu vom discuta deci decît abaterile de la
cadrele indicate în sintezele sau monografiile anterioare.
Zugravii de la Bordeşti s-au reprezentat în glaful uşii de intrare în pronaos :
Pîrvu Mutu Zugravu şi Radu Zugravu31.
Faţă de pereţii scării spre turnul-clopotniţă pe care Pîrvu Mutu şi-a pictat
autoportretul la Filipeştii de Pădure sau la M ăgureniS2, locul acestei reprezentări
are o cu totul altă importanţă, lăsînd să se întrevadă alături de un justificat orgo
liu, o altă nuanţă pilduitoare33, dedusă din truda zugrăvirii bisericii şi mulţumirea
în faţa întregii opere. Schimbarea de atitudine suscită şi cercetarea unor mutaţii
iconografice sau stilistice.
Iconografic, pictura de la Bordeşti respectă cu totul indicaţiile erminiilor de
epocă94: în altar se păstrează teoria ierarhilor : Grigore Bogoslovul, Ioan Zlataust,
Vasile cel Mare, Iacov, Antonie cel Mare. în proscomidiar viziunea Sfîntului Petru
'şi scena Iisus împăratul Slavei sau «Nu mă plînge mamă», considerată anterior o
variantă a)' occidentalei Pietâ35.
Scena este redată de Pîrvu Mutu la fiecare dintre biserici altfel: la Filipeştii
de Pădure ea trădează o puternică influenţă europeană, la M ăgureni86 o compunere
neaşteptată : pe un perete alăturat, Maria şi Ioan sînt separaţi de Iisus; la Bordeşti
redactarea este mai apropiată de cea de la Filipeşti dar, diferenţele stilistice sînt
vădite : atitudinea personajelor, desenul anatomic, expresiile, drapajul sînt de aceas
tă dată proprii iconografiei ortodoxe.
în naos registrul inferior debutează în absida de miazăzi cu o mare scenă Deis is ; Iisus Domnul Domnilor, Marele Arhiereu este încadrat de Maria şi Ioan (scena
apare şi la Fundenii Doamnei, deasupra portalului, compusă însă cu totul altfel)37.
Urmează sfinţii m ilitari: Gheorghe, Dimitrie, Nestor, Procopie, Platonie, apoi
pe absida de nord Sfîntul Cristofor, Iacov Persul, Mina, Evstratie, Mercurie, Teodor
Stratilat, Teodor Tiron, selectaţi probabil la cererea ctitorului, om de arme, motiv
pentru care credem, este introdus şi Sfîntul Cristofor patronul drumeţilor şi implicit
28. L u c ră rile consacrate lu i P îr v u M u tu Z u g r a v u l s-au o p rit de obicei la a n a liza a n s a m 
b lu r ilo r de p ic tu ră de la M ă g u re n i, F ilip e ş tii de P ă d u re , R îm n ic u S ărat.
29. C u toate că s-au fă c u t a m p le re fe riri la a u to p o rtre tu l de la B ordeşti al z u g ra v u lu i,
a n s a m b lu l n u a fost a n a liz a t şi n ic i m ă c a r c o m p le t descris.
30* St. Meteş, Z u g ra v ii b is e r ic ilo r r o m â n e , în « A n u a r u l c o m is iu n ii m o n u m e n te lo r istorţpe
p e n tr u T ra n s ilv a n ia ^ , 1926—1928, p. 1—168. C. B o bulescu, V ie ţi d e z u g ra v i (1657—1765) şi a u to 
b io g ra fia lu i G h e n a d ie P îrv u le s c u a r h im a n d r it (22 o c to m b rie 1808 — 6 septem brie 1873), B u c u 
re şti, 1940 ; T eodora V oinescu, P îr v u M u tu -Z u g ra v u , B u c u re şti, 1968 ; V. D ră g u ţ, V . F lorea, D .
G rig o re sc u , M . M ih a la c h e , P ictu ra r o m â n e a s c ă în im a g in i, B u cu re şti, 1970, p. 90—92 ; Is to ria
A rte lo r P lastice, op. cit., v o i. II, p. 66—67.
31. V. D răg u ţ, V. Florea, D a n G rigorescu, M . M ih a la c h e , op. cit., p. 92 ; T eodora V oinescu,
P îr v u M u tu , op. cit., p. 6, înscrie — ca m a jo rita te a ce rce tăto rilo r — p ic tu ra de la B o rd e şti
« în ju r u l a n u lu i 1700». P a re curio s că bise rica n u ap a re în s c ris ă în « c a ta s tifu l* în care p ic to ru l
îş i n o ta lu c r ă rile (C. B o b u le scu V ie ţi de zu g ra v i, op. cit., p. 22).
32. A u to p o rtre te p u b lic a te de T. V oinescu, op. cit.
33. L a M ă g u re n i, pe s p a ţiu l o c u p a t la B o rd e şti de a u to p o rtre tu l p ic to rilo r, apare ilu s 
tra re a P ild e i In o r o g u lu i. A m p la s a re a a u to p o rtre tu lu i de la B o rd e şti n u poate f i deci în tîm p lă toare, aşa c u m n u în tîm p lă to r m e şte rii de la H u re z — a u fo st p ic ta ţi pe la tu r a de n o rd a
r i d u l u i vestic al p rid v o ru lu i, d e stin a t re p re ze n tării R a iu lu i şi n u pe cel su d ic u n d e se în făţişează Ju d e c a ta de A p o i.
34. G h e n a d ie a l R îm n ic u lu i, Ic o n o g r a fia . A rta d e a z u g r ă v i te m p le le şi ic o a n e le b is e r i
c e ş ti, B u c u re şti, 1891.
35. T. V oinescu, op. cit., p. 16 : « ...z u g ra v u l a ilu s tra t a tît la F ilip e ştii de P ăd u re , cît şi
l a M ă g u re n i u n V ir d o lo ru m (P ie tâ )» . M u lţu m im în c ă o d a tă lu i A le x a n d ru E fre m o v care
a a v u t b u n ă v o in ţa să ne a tra g ă a te n ţia a su p ra corectei d e n u m ir i.
36. Ib id em , foto-text.
37. C o rin a P opa, D u m itr u N ăstase, op. cit., p. 21.
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păzitorul de moarte năpraznicăss. Şi acest registru se deosebeşte de cele pictate
anterior la Măgureni sau la Rm. Sărat în compunerea şi proporţionarea siluetelor,,
în atributele sfinţilor şi mai ales în redarea atitudinilor şi drapajului39. Mari dife
renţe în cadrul aceluiaşi registru se pot observa la Bordeşti între reprezentarea
Sfinţilor militari şi a celorlalţi — între Sfîntul Gheorghe spre exemplu şi Sfîntul Ioan.
După un bandou cu medalioane de sfinţi urmau în abside scene din Minunile
şi Patimile lui Iisus, la sud Cina cea de Taină, învierea lui Lazăr, Intrarea în Ieru
salim şi poate Ruga de pe Munte, compuse toate după descrierile Evangheliei lui
Ioan, capitolele XI, X V III40. La nord
nu se mai păstrează decît fragmentele unei
scene, poate Iisus la Ana şi Caiafa sau
Iisus la Pilat.
Scenele, de mici dimensiuni41 respectă riguros textul Evangheliei, numărul
mare de personaje bine individualizate în scenă, dar uneori reluate de la o scenă
la alta, compunerea şi mai ales proporţiile lor amintesc activitatea de traducător42>
a lui Pîrvu Mutu şi implicit trădează influenţa miniaturilor sau ilustraţiilor de
carte.
în timpanul de vest al naosului, Adormirea Maicii Domnului reia, cu schimbări
nesemnificative, grupuri de personaje din intrarea în Ierusalim. Scena este încadrată
de doi melozi, spre nord se recunoaşte Sf. Teofan, iar în partea superioară pe întreg
spaţiul, acum parţial acoperit, de un arc dublou ulterior, se desfăşura Răstignirea.
-între cele trei arcade sînt pictaţi ca stîlpnici Sfinţii Vasile şi Sava. Tot aici
remarcăm bogăţia şi varietatea motivelor vegetale ce îmbracă arhivoltele arcade
lor, motive cu totul altele decît cele de pe abside sau din altar. Schimbarea lor
este gîndită ca o continuare măiastră a decoraţiei sculptate a coloanelor.
în pronaos, registrul inferior este
ocupat pe laturile de nord şi vest de tabloul
votiv, parţial aflat acum în colecţia
Muzeului de Artă al R. S. Rom ânia43. Erau
reprezentaţi la vest jupîniţa Ilina, M ănăilă căpitanul cu copiii : Radu, Şerban, Şte
fan44, Răducanu şi Maria, apoi jupîn Ioniţă şi jupîniţa Tudora şi copiii Constantin şi
Măria. La nord, deasupra uşii către scara clopotniţei Sf. Sisoe, apoi Constantin
Voievod şi D-na Stana45 în glaful ferestrei Muceniţa Iulita şi Sf. Chirie şi în sfirşit Şerban Voievod, iar spre est Sf. Nicolae mare arhiereu.
Familia căpitanului M ănăilă nefiind prea numeroasă, pe latura de sud a pro
naosului au fost reprezentaţi sfinţii Eftimie, Gherasim, Macarie şi Cuv. Paraschiva.
în timpanele arcurilor mari sînt înscrise pe fiecare parte sinoade ecumenice,
cîte două completate cu Ridicarea Crucii. în părţile superioare scenele sînt dete
riorate, se mai poate distinge într-un clişeu executat la Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România, o foarte frumoasă Bunăvestire, scenă ce se repetă apoi
între cele ale Imnului Acatist ce decorează intradosul arcurilor şi din care se con
servă parţial Bunavestire, Vizitaţia şi închinarea Magilor, toate vădind influenţe
apusene.
Pictura pridvorului atît de bogată la celelalte biserici pictate de Pîrvu M u tu 46
'a fost distrusă în mare parte, la Bordeşti, cu ocazia unei refaceri a zidurilor47.
Se conservă pe zidul de est, la nord, Ierusalimul Ceresc în compunerea obişnuită
un detaliu cu Fecioarele nebune - şi la sud cu totul asemănătoare scenei de la
Fundenii Doamnei, Judecata de Apoi.
38. 'S f. C risto fo r n u ap are în p ic tu ra celorlalte b ise rici p ictate de P îr v u M u tu .
39. P e n tru c o m p a r a ţii vezi re p ro d u ce ri şi discutarea ic o n o g ra fie i generale la T. V oinescu,
op. cit., p. 17.
40. B iblia, B u c u re şti, 1968.
.
•
.
41.
C o rin a P o p a , D u m itr u N ăstase, op. cit., p. 21.
42. C. B o b ule scu, o p . cit., p. 27.
43.A u fost extrase n u m a i personajele m a tu re . C o p iii au ră m a s pe peretele de sud-vest al
p ro n a o su lu i.
44. V ezi n o ta 4 (Ş erban p o lc o v n ic u l şi ş te fa n c ă p ita n u l).
45. V. D ră g h ic e a n u , In s c rip ţii, op . cit., p. 48, citea M a ria respectînd a d e v ă ru l isto ric
(R ad u Popescu, Is to r iile d o m n ilo r Ţării R o m â n eşti, B u c u re şti, 1963, p. 190 ş.u.) şi n u scrisele
p ic to ru lu i.
46. C. B o b u le scu , L ă u ta ri şi h o ri în p ictu ra b is e r ic ilo r n o a s tr e , B u c u re şti, 1940 ; T eodora
V oinescu, op. cit., p. 18 ; Is to ria A rte lo r Plastice, op. cit., p. 67.
47. V. D ră g h ic e a n u , G h . P işculescu, op. cit., p. 63 « ...a n u l 1846 c în d s-a re fă c u t în în tre 
g im e şi p rid v o ru l...» . I n c u rs u l cercetărilor noastre a m s u rp rin s d ata 1803, pe o c ă r ă m id ă în c as
tra tă — pe la t — în z id u l de nord-vest al p rid v o ru lu i.
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Pe parcursul prezentării iconografiei am încercat să atragem atenţia asupra
unora dintre diferenţele de manieră ce interveneau între diferitele scene, în spe
cial, între reprezentările sfinţilor din primele registre în altar şi naos şi scenele
de mai mici dimensiuni ale Minunilor, Imnului Acatist sau ale Sinoadelor. Dar şi
în cadrul aceluiaşi registru, există diferenţe vizibile. De la construirea personajului
— o seamă de stîngăcii pot fi întîlnite în diferite zone ale ansamblului p ic ta t: dese
nul curios al mîinilor sfinţilor Nestor, Procopie şi Gheorghe se regăseşte în pronaos
la sfîntul Eftimie sau, în glaful ferestrei, la sfîntul Chirie.
Inabilităţilor compoziţionale sau d e ' desen li se alătură deja menţionatele dife
renţieri între tipurile de d rap aj: de o parte amintind pe Sfînta Marina de la Măgureni se pot aşeza Antonie cel Mare, Ioan, Maria, Cuv. Paraschiva, în cealaltă Sf.
Dimitrie, Procopie, Gherasim, Eftimie...
Chiar între figurile sfinţilor putem descifra execuţii deosebite, în special în
medalioane asemănătoare arhanghelului Mihail (amplasat deasupra uşii de intrare)'
— care, deşi nu pare posibil, .nu credem că a fost pictat de Pîrvu Mutu.
Analizînd scenele pictate în mod cert de Pîrvu Mutu -la monumentele cunos
cute, descoperim formaţia şi preferinţele sale. Sub influenţa foarte pregnantă a gra
vurilor occidentale, a manuscriselor şi tipăriturilor — al căror traducător a deve
nit în călugărie48 — dar mai ales a picturii de icoane (nu trebuie să uităm auto
portretele cu icoane de la Filipeştii de Pădure şi Măgureni şi faptul că la Bordeşti
el pictase icoanele tîm plei)49, Pîrvu Mutu ocoleşte registrele de mari dimensiuni. în
fiecare dintre ctitoriile amintite, sfinţii aşezaţi în această zonă sînt reprezentanţi
altfel, cu alte atribute şi indicaţi prin o ortografie diferită.
Şi dacă, nu credem întru totul — în funcţie de locul important ocupat de
acest registru în decorarea bisericii — că el nu a fost executat de Pîrvu Mutu,
putem considera că aportul său a fost foarte scăzut.
El a permis chiar lui Radu să picteze pînă şi feţe de sfinţi dovedindu-ne ast
fel că acest Radu Zugravu nu i-a fost un simplu ucenic ci colaborator asemeni zu
gravului pictat la Măgureni. Acestui Radu îi aparţin deci cu certitudine parte din
sfinţii militari, heruvimii şi cîteva dintre medalioanele de sfinţi iar din pronaos sfin
ţii Eftimie, Iulita, şi Chirie, Sf. Gherasim, arhanghelul Mihail, adică o bună parte
din picturile extrase din biserica din Bordeşti, aflate acum în colecţia Muzeului de
Artă al R. S. România şi atribuite lui Pîrvu Mutu Zugravu.
Mircea ILIESCU

48. Vezi n o ta 42 şi V. D ră g u ţ, V. F lorea, D . G rigorescu, M . M ih a la ch e , o p . cit., p. 90.
49. V. D ră g h ic e a n u , G h . P işculescu,- op. cit., p. 67, m e n ţio n e a z ă trei d in tre icoanele îm p ă 
răteşti. Tot trei ico ane îm p ă r ă te ş ti p ictate şi sem nate de P îr v u M u tu . (1707) se găsesc în d ep o 
z itu l b ise ricii d in B erceni (N. I. S im ach e , T rei p ic tu r i n e c u n o s c u t e d e P îrv u M utu, în «Revista
muzeelor»-, V, 1968, nr. 6, p. 560),
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ECLEZIOLOGIE
ŞI E C U M E N I S M
ÎN OPERA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH JUSTINIAN
(Partea I — Ecleziologia)
Originea gîndirii ecleziologice şi ecumeniste a Prea Fericitului Părinte Patriarh
.Justinian. — Serghie Bulgakov, ca să arate imposibilitatea de a cunoaşte exact fiinţa
^i esenţa Bisericii Ortodoxe doar pe cale conceptuală, a folosit evenimentul chemării
rSfinţilor Apostoli, relatat de Sfîntul Evanghelist Ioan (I, 44— 50), cînd Apostolul Filip
i-a zis lui Natanail, care se îndoia că a venit Mesia: Vino şi vezi!, spre a ne arăta
astfel că adevărata cunoaştere a Bisericii este cea experimentală, prin trăirea în ea
şi cu ea : «Vino şi v e z i!», nu putem înţelege Biserica decît prin experienţă, prin har,
participînd la viaţa ei K Numai trăind în Biserică poţi şti ce este Biserica, iar cunoaş
terea nu mai este o operaţie de definiţie logică, ci una de experienţă. Actul gîndirii
este, deci, o rezultantă a trăirii sau o concomitenţă.
✓ în nici un alt caz nu se poate aplica cu mai deplin succes această metodă,
ca în cazul cunoaşterii gîndirii ecleziologice şi ecumeniste a Prea Fericitului Patriarh
Justinian al Bisericii Ortodoxe Române, pentru că aceasta izvorăşte din însăşi viaţa
şi activitatea sa definită teoretic în torentul dinamicii sale spirituale.
Psihologia, sociologia, unele mărturii autobiografice şi în special istoria Bisericii
-Ortodoxe Române din ultimii treizeci de ani legată indestructibil de personalitatea sa,
-sînt factorii obiectivi incontestabili şi izvoarele cele mai preţioase care facilitează în
ţelegerea acestei gîndiri, exprimate totdeauna în acţiuni concrete. Prea Fericitul Pa
triarh Justinian s-a impus cu personalitatea sa echilibrată, activă şi creatoare. Dotat
cu o intuiţie penetrantă a realităţii, cu o percepţie şi distincţie clară a scopurilor, cu
simţul profund al istoriei şi mai ales al viitorului, cu un solidarism colectiv perfect
*şi cu o viziune de perspectivă universală, Prea Fericitul Patriarh Justinian s-a dăruit
vieţii noastre bisericeşti şi a obţinut înfăptuiri remarcabile.
Dacă eul propriu are energii sufleteşti specifice care constituie temperamen
tul, caracterul se formează prin cultivarea şi educarea acestor energii prin muncă.
Conştient de această energie, Prea Fericitul Patriarh Justinian se autocaracterizează
lapidar, astfel: «Recunosc că sint un caracter eminamente practic, unde cuvîntul
.-se transpune prin fapta palpabilă şi nu prin stil sau artificiu literar. Aparţin, deci,
.

1. S. B u lg a k o v , L ’ O r th o d o x ie , col. «Les R e lig io n s » , F e lix A le an , Paris, 1932, p. 4.
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grupului de oameni la care gîndul se exprimă prin acţiune...»2. Practicismul, activismul le-a dobîndit în familie şi în viaţa satului în care şi-a format personalita
tea, timp de douăzeci şi doi de ani. Natura, relieful, societatea cu structurile ei
fundamentale: cultura, istoria locală, nevoile economice, lupta pentru existenţă,
idealul colectiv, conştiinţa socială locală şi conştiinţa istorică naţională şi-au im
pregnat adînc caracteristicile în sufletul de o mare plasticitate al copilăriei şi ado
lescenţei Prea Fericitului Patriarh Justinian. Această interferenţă dintre energiile
eului individual cu divinitatea, natura şi mediul social complex, cu conţinutul lui
de cultură spirituală şi materială sînt admirabil exprimate de Prea Fericirea Sa,
prin imagini plastice din viaţa satului de odinioară: «La războiul în care se ţese
viaţa omului lucrează -trei m uncitori: Dumnezeu, omul şi mediul înconjurător. Dum
nezeu dă baza, urzeala însăşi, iar omul ţese sub influenţa. oamenilor din jurul său
modelele care-i convin...» 3.
Aşadar viaţa este o artă în care frumosul poartă pecetea acestor interferenţe
‘fundamentale, unde omul, ca agent principal, imprimă modelul creat de propria-i
^personalitate. Energia omului nu este numai cumulativă, absorbantă, ci este reproductiv-creatoare. Procesul acesta este comun naturii şi oamenilor. Viaţa insului în
familie şi în colectivitatea umană se integrează în acest proces.
într-o astfel de intercomuniune de viaţă şi de muncă s-a precizat şi s-a cris
talizat o dominantă a caracterului Prea Fericitului Patriarh Justinian: voinţa de a
•face, de a înfăptui, un fel de neastîmpăr creator, care va rămîne trăsătura funda
mentală a personalităţii sale. Bucuria actului creator împlinit a fost cel mai puter
nic stimulent în activitatea de totdeauna a Prea Fericirii Sale şi niciodată gîndirea
sa nu s-a disociat de acţiune. «Eu nu sînt omul vorbelor, iar dacă am vreo mul
ţumire în viaţă, atunci aceasta izvorăşte din priveliştea roadelor muncii prestate
cu sudoare»4.
Armonizarea intereselor personale cu cele obşteşti, subordonarea eului pro
priu unităţii organice, întrepătrunderea între scopurile personale şi cele generalsociale, valorificarea supremă a scopurilor generale, ca unităţi valabile pentru pro
movarea şi omogenizarea superioară a activităţilor sînt structuri cu un deosebit
>relief în întreaga activitate bisericească a Prea Fericitului Patriarh Justinian. Uni
rea, unitatea, generalitatea şi universalitatea vor forma structurile logice şi spiri
tuale în care se va desfăşura acţiunea sa creatoare.
Profundul său umanism este de autentică sursă ţărănească, românească. Poate
că în nici un alt mediu spiritual nu a înflorit şi nu s-a dezvoltat un umanism ori• ginal ca în satul românesc, ca unitate perfectă familială, în care pluralitatea indi
viduală nu a fost decît o formă a dinamicii şi dialecticii unitive spirituale. Iden
tificarea individuală cu totalitatea colectivului, primatul interesului general au do
bîndit în conştiinţa Prea Fericitului Patriarh Justinian forma unui imperativ cate
goric : «... principiul care mă călăuzeşte este acela că în lupta pentru binele ob
ştesc vorba «nu se poate» nu găseşte loc în vocabular» 5.
Energia sa şi principiul ca unul să se dăruiască pentru toţi şi toţi pentru
unul au fost dezvoltate în tinereţea s a 6.
Experienţa aceasta a vieţii colective, ca unitate de gîndire, simţire şi acţiune
este tot o experienţă sătească. Acest sentiment profund social şi-a găsit o consa
crare specifică în creştinism. «... Originea ideii cooperatiste n-a fost decît creştinis
mul (...). Creştinismul primelor timpuri a cultivat în sufletul popoarelor respectul
2. A p o sto la t social, II, p . 51.
5. Ib id e m .
6.Ib id e m , I, p. 98.

3. Ib id e m , I, p. 166.

4. Ib id e m , I II , p. 51.
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ordinei, morala şi dreptatea socială»7. Prea Fericirea Sa a elaborat şi o fundamentare teologică a cooperării, a colaborării: «în creştinism se solidarizează Dum
nezeu cu omul pentru a stabili acea armonie sfîntă ce se simte între tată şi fiu
şi pe care noi o numim religie. Este aci o acţiune de colaborare. Creştinul vrea
să fie aproape de Creatorul său, crede în ajutorul Lui şi se ro ag ă; Dumnezeu vrea
să mîntuiască credinciosul, îl iubeşte şi se sacrifică pentru el, în persoana lui Iisus
Hristos. «El, Unul, pentru toţi», achitînd prin aceasta datoria păcatului primilor
oameni, ce se transmisese întregului neam omenesc...» 8.
Teologia solidarizării este una din faţetele teologiei slujirii, pentru că Dum
nezeu nu este numai stăpîn, ci este şi slujitor al omului, prin Fiul Său, Iisus
Hristos, care a realizat principiul suprem de viaţă unul pentru toţi. în perspectiva
creştină, cooperarea sau slujirea, lucrarea laolaltă, dobîndeşte o factură sau ostructură cu totul nouă : din luptă pentru viaţă se transformă în unire pentru viaţă.
Lupta pentru viaţă îi ridică pe oameni unii împotriva altora, dar unirea pentru
viaţă îşi are obîrşia în dragoste, în dăruire şi în conştiinţa coresponsabilităţii. De
aceea, chiar din vremea preoţiei, Prea Fericirea Sa vorbea de acest principiu :• «nu
lupta pentru viaţă, ci unirea pentru viaţă, este principiul creştin» 9.
Aceste principii vor constitui coordonatele generale ale activităţii sale ca
patriarh şi acum nu mai constituie nici o surpriză pentru nimeni că Prea Fericirea
Sa a inclus în tematica sa ecleziologică tema credinciosului integral, care gîndeşter
crede, munceşte, trăieşte şi se dezvoltă numai în perspectiva unitivă. Tema muncii
şi a muncii creatoare colective au constituit obiective fundamentale sociale şi ecle
ziologice, care se oglindesc luminos în pastoralele şi în cuvîntările sale.
Dar dincolo de aceste trăsături temperamental-caracterologice, se situează,,
în centrul vieţii sale psihice, credinţa religioasă şi desăvîrşirea ei în sacerdoţiu şi
în arhierie.
Credinţa sa este tot un fenomen ereditar: «... credinţa pe care
mi-a
picurase în
suflet, încă din leagăn, maica m ea»10. Această credinţă nu se rezema
pe un sistem de conformism, ci îşi avea rădăcini adînci într-un arbore genealogic
preoţesc cu vitalitate de veacuri şi cu înfăptuiri deosebite. Generaţiile de preoţi
care l-au precedat, cu faptele lor, au constituit exemple de credinţă în Dumnezeu şi
de dragoste faţă de neam şi ţară. Acestea au avut un rol hotărîtor în orientarea
sa de mai tîrziu, pentru că, germinînd în subconştient, s-au transformat într-o tria
dă un itară:
credinţa în Dumnezeu, unită cu dragostea de neam şi de patrie, care
vor rămîne punctele cardinale ale concepţiei sale de viaţă. Cu imaginaţia înflăcă
rată de trecutul eroic al unor strămoşi preoţi, datorită cultului evlavioasei sale
mame pentru aceşti strămoşi, aspiraţiile de viitor dobîndesc un caracter de vis bine
conturat şi precizat: visul nobil al preoţiei, d’ar al unei preoţii vitejeşti, creatoare.
La 30 de ani de la hirotonirea în preot, evocă aceste am intiri: «Preoţia mea a fost
visul sfînt al mamei mele, şi primii paşi pe drumul adevăratei înţelegeri a slujirii
lui Dumnezeu printre oameni i-am făcut sub călăuzirea ei curată şi evlavioasă.
Am avut prilejul rar să respir în casa părinţilor mei duhul unui creştinism auten
tic întemeiat pe faptele iubirii lui Dumnezeu şi a aproapelui. Mireasma acestui duh
din căminul copilăriei mele, moştenit de la bunicii, moşii şi strămoşii mei, vrednici
slujitori ai Bisericii şi Patriei — pomeniţi totdeauna la mari praznice de credincioasa
mea mamă — cu evocări despre trecutul lor religios şi patriotic, — nu s-a dezlipit de
mine n ic io d a tă!»11.
7. lib id e m , p . 118.
p. 60. V ezi şi v o i. X I, p. 33.

8.Ib id e m , p. 121—122.
11. Ib id e m , V, p. 274.

9. Ib id e m , p . 122.

10. Ib id e m , IV ,
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Dacă visul preoţiei şi dragostea de aproapele, omenia, îşi au originea în sufletul
familiei sale, marile valori morale le-a însuşit atît din Biserică, cît şi din sufletul
poporului român.
într-adevăr, în gîndirea şi activitatea Prea Fericitului Patriarh Justinian, alta
rul Bisericii strămoşeşti s-a identificat cu altarul speranţelor poporului şi slujirea
lui Dumnezeu s-a transformat în slujirea omului, a poporului, slujire corespunză
toare ipostasei teandrice a lui Hristos.
Subliniind de nenumărate ori că Biserica nu poate să vieze în planul social
fără preoţie: «Preoţia este condiţia existenţei Bisericii, stîlpul şi puterea ei» 12.
Prea Fericirea Sa arată că tipul preoţiei autentice l-a realizat Sfîntul Vasile cel
Mare, inspiratorul şi modelul desăvîrşit al iniţiativelor sale preoţeşti şi al aplicării
teologiei mîntuirii la viaţa socială: «Sfîntul Vasile cel Mare a inspirat în mare
măsură iniţiativele mele preoţeşti şi lui îi datorez orientarea mea către «apostolatul
social» 13. Această orientare şi-a găsit expresia în teologia slujirii, adică a creştinis
mului pentru viaţă. Ideea este reluată astfel: «Sfinţii Grigore şi Vasile n-au scă
pat din vedere că creştinismul este învăţătură pentru viaţă şi nu pentru speculaţii
în şcoli. De la Sfîntul Vasile, arhiepiscopul Cezareei Capadociei răsar primele azile
şi spitale, în care gustă uşurarea şi sărăcimea şi infirmii apăsaţi de greul şi nenoro
cirile vieţii. De aceea, cînd moare Sfîntul Vasile, îl plîng şi creştinii şi necreştinii» 14.
Pragmatismul creştin, faţă de speculaţiile pur teologice, are avantajul că veri
fică adevărul şi trăinicia unei idei în acţiune, prin faptă. Acest gen de pragma
tism îşi are originea în opera scrierilor Sfîntului Vasile cel Mare, care a definit
cunoaşterea creştină ca gîndire-acţiune, idee preluată şi aplicată cu atîta amploare
de însuşi Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian.
Prioritatea acţiunii este conformă cu doctrina teandrică, deoarece Hristos-întrupat
a fost Hristos al acţiunii concrete : «Să nu uităm cumva că Iisus a fost meşteşugar...
mai înainte de a fi fost făuritor de suflete...» 15. Cuvîntul-întrupat şi-a manifestat dum
nezeirea prin acţiune, a devenit «gîndire-acţiune», într-o lume care avea nevoie de
slujirea dumnezeiască. Apostolatul social este apostolatul testamentar.
Cînd Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a omagiat pe Prea Fericitul
Patriarh Justinian, la un deceniu de activitate, Prea Fericirea Sa spunea: «Doc
trina «apostolatului social» s-a născut din integrarea mea în realităţile vieţii bise
riceşti şi naţionale a poporului nostru (...); am conştiiţa împăcată că am condus-o
fără nici o ştirbire în tezaurul ei doctrinar» 16. Integrarea s-a efectuat din clipa preoţirii, dar a devenit exhaustiv operantă pe plan obştesc bisericesc de la hiro
tonia Prea Fericirii Sale ca arhiereu, apoi mitropolit şi patriarh. în viziunea sa,
«arhiereul lui Hristos trebuie să fie mîngîietor şi susţinător a mii de suflete de su
ferinzi, nevoiaşi şi năpăstuiţi ai vieţii acesteia de pe pămînt...»17. «Biserica este a
lui Dumnezeu, dar şi a poporului. Este a lui Dumnezeu fiindcă El a întemeiat-o
prin Fiul Său cel sfînt. Dar Biserica este şi a poporului, fiindcă slujitorii ei sînt
chemaţi să-l lumineze, să-l mîngîie şi să-l povăţuiască. în slujba poporului sînt
•chemaţi să stea şi spre fericirea lui sînt chemaţi să se ostenească» 18. Sfînta Treime
prezintă chipul desăvîrşit al Bisericii vii, al sistemului relaţional social şi ai mîntuirii integrale, pentru că Iisus Hristos este «Dumnezeu pămîntesc» şi «om ceresc».
I >eci structura omeniformă este integrată în actul mîntuirii, fie că este vorba de
individ sau de societate, ca mod specific al existenţei umane. Biserica are o func12. Ib id e m , p. 276—277.
16. Ib id e m , V II, p. 8.

13. Ib id e m , p. 278.
17. Ib id e m , I II , p. 22.

14. Ib id e m , Ij p. 154.
18. Ib id e m , p. 72.

15. Ib id e m , p. 159.
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ţie integrativă, iar valorile sale duhovniceşti-morale nu pot fi separate de aspectul
somatic şi social al existenţei omului. Ierarhii sînt «slujitori ai lui Dumnezeu puşi
în slujba oamenilor, făpturile sale»19.
Aşadar, Biserica este pentru credincioşi şi nu invers: «Biserica este tot mai
mult chemată — de vremuri şi de oameni — să purifice, să înnoiască şi să înnobileze viaţa omenească, să aducă în viaţa socială şi în viaţa poporului duhul păcii
şi al înfrăţirii, duhul servirii şi al jertfelniciei, propovăduind dreptatea şi omenia
tuturor, muncă paşnică, cinste, ordine... Să ieşim din zidurile bisericii văzute şi să
mergem în largul vieţii şi să lucrăm în adîncul ei spre bogată rodire. Obiectul mi
siunii noastre este omul, temelia patriei şi a societăţii... In fiecare om sălăşluieşte
o lume, o patrie, o umanitate» 20.
Funcţia integrativă a Bisericii constă tocmai în această cuprindere a tuturor /
valorilor creştine, pe care le încorporează şi le pătrunde spre a le da o structură
unitiv-organică. Prea Fericitul Patriarh Justinian expune astfel această idee : «...Mi
siunea Bisericii lui Hristos este să nu divizeze viaţa şi pe oameni între ei înşişi,,
ci să confere un sens divin intereselor pămînteşti, armonizînd pe om cu el însuşi
şi cu semenii săi. Hristos a propovăduit unirea tuturor oamenilor, fără nici o deo
sebire de rasă sau neam în marea frăţietate a familiei creştine universale»21.
Hristos teandric a întrupat în sine întreaga umanitate, astfel încît slujirea lui şi, implicit, a Bisericii este deschisă iar creştinul nu este frate mimai al creştinului, cî
al oricărui om, pentru că orice ins poartă în el chipul lui Dumnezeu. Iubirea nu
mai caută nici la faţa etnică, nici la apartenenţa religioasă, nici la conţinutul cul
turii, ci la omul pur, în umanitatea lui integrală.
«Am aşezat la temelia slujirii mele arhipăstoreşti două principii. Cel dintîî
priveşte proba de foc a oricărei doctrine religioase, căbi adevărul unei credinţe şi
puterea ei binefăcătoare se verifică prin sporul de libertate şi de preţuire a demni
tăţii umane, pe care le aduce în lume, ca o prelungire a înţelepciunii divine şi ca
un răspuns la sacrificiul lui Dumnezeu pentru creaturile Sale. Al doilea priveştedinamismul Bisericii creştine, potrivit căruia aşezămîntul dumnezeiesc întemeiat pen
tru mîntuirea pămîntenilor nu trebuie să cunoască încremenirea sau împietrirea în
simple formule ritualistice, — sensul menirii sale fiind acela de a cultiva virtuţile
*
morale şi de a spori puterile creatoare din adîncul sufletesc al oamenilor»22.
Astfel, înţelegem perfect îndemnul Prea Fericitului Patriarh Justinian ca sa
cerdoţiul să iasă dintre zidurile bisericii văzute şi să meargă în largul vieţii şî
mai cu seamă să nu rezume unilateral lucrarea mîntuirii numai la formele statice,,
ritualistice, ci să asimileze energiile harului creator al Bisericii, promovînd în sufle
tele credincioşilor virtuţile morale şi sporindu-le energiile creatoare. în aceşt chip,
Prea Fericirea Sa elaborează o teologie nouă a sfinţirii actului creator, a spiritului
uman ale cărui potenţe sînt infinite şi pe care le actualizează Sfîntul D u h : «Prin
Sfîntul Duh tot sufletul viază», cîntă Biserica. Conceptul de Biserică se lărgeşte.
Crucea de pe Golgota are patru braţe, cu semnificaţia cosmică a celor patru puncte
cardinale ale cosmosului fizic şi ale celui uman, iar punctul ei de intersecţie, Bi
serica lui Hristos, uneşte cerul cu pămîntul, în sensul de întrepătrundere a vieţii
divine cu cea umană. Această confluenţă, Biserica lui Hristos, este veşnic actuală,
interpenetrarea Duhului Sfînt cu chipul lui Dumnezeu din credincios, într-o înnoire
perpetuă. Biserica nu este un tezaur arheologic. Credinciosul şi natura se înnoiesc
continuu. Aceasta este şi structura înnoitoare a Bisericii lui Hristos. Nici o formă
*

19. Ib id e m , p . 77.

20. Ib id e m , p. 77—78.

r

21. Ib id e m , p . 129.

22. Ib id e m , V II, p. 7-

de viaţă nu este statică. Spiritul este libertate şi pentru libertatea creatoare a
venit Fiul lui Dumnezeu, iar Sfîntul Apostol Pavel îndeamnă pe creştini : «Duhufc
să nu-1 stingeţi».
Lucrarea Duhului se vădeşte, în special, în înnoirea firii, a vieţii şi mai ales
a formelor de viaţă socială; lucrările sînt complexe, dar unitatea nu este ştirbită.
Biserica însăşi are o structură social-sinodală şi tema aceasta constituie un originali
aport al Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian în ecleziologia ortodoxă : «Biserica^
va rămîne a poporului şi va sluji numai lui» 23.
Fenomenele vieţii sociale nu pot fi net separate de fenomenele spirituale ale
credinciosului, căci unitatea organică a fiinţei umane şi unitatea ei în organismulsocial nu pot fi disociate, despărţite. De aceea, poziţia Bisericii este precisă: nici
nu se suprapune statului, nici nu se substituie lui, dar nici nu se izolează, ci doc
trina ei, valorile ei constante sînt coordonate cu valorile pe care le promovează*
statul, în interesul oamenilor, pentru prosperarea lor. Prea Fericirea Sa are o con
cepţie integrală despre mîntuire, în sensulcă trebuie mîntuit şi trupul, nu
numai
sufletul, ceea ce este în deplină concordanţă cu teologia mîntuirii. Biserica nu sfin
ţeşte numai sufletul, ci pe credinciosul întreg, şi timpul său şi natura şi hrana şi:
toate actele fundamentale legate de viaţa socială. Reactualizarea mesajului social,
al Evangheliei promovat de sfinţii părinţi capadocieni şi antiohieni a fost un răs
puns necesar la problemele vremii noastre: «Chemarea mea pentru adîncirea latu
rii sociale a mesajului evanghelic şi întruparea lui în viaţa noastră de toate zilele
trebuie considerată prin urmare nu ca o noutate teologică ci ca o dezgropare a unor
comori vechi, părăsite şi uitate între scoarţele Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii» 24.Actualizarea acestor preocupări a fost şi o necesitate a vremii. Niciodată ca
în ultimele decenii, slujitorii Bisericii creştine n-au fost confruntaţi de probleme*
aşa de vitale, care să pună în cumpănă însăşi valoarea învăţăturilor evanghelice
pentru organizarea unui mod de existenţă umană, întemeiată pe principiul egalei,
îndreptăţiri a tuturor oamenilor la bunăstare şi fericire.
Transformările sociale petrecute în lumea întreagă în ultimele decenii, elibe
rarea popoarelor coloniale subjugate de secole, dorinţa de eliminare a războiului^
ca mijloc de rezolvare a diferendelor internaţionale, iată probleme pentru care
Bisericile creştine au trebuit să dea răspunsuri limpezi şi hotărîte, verificîndu-se
prin aceasta atft doctrina cît şi practica lor în viaţă.
«Bisericile Ortodoxe — prin căpeteniile şi slujitorii lor au înţeles deopotrivă
spiritul vremii şi, orientîndu-se pe bune şi drepte temeiuri doctrinare — au fost
alături de lupta popoarelor pentru pîine şi dreptate, pentru libertate şi pace»25.
Biserica lui Hristos este împotriva oricărei robii sau stăpînii; este Biserica
dreptăţii, deci a respectului şi valorificării integrale a drepturilor la viaţă ale fie
cărui om şi popor ; este Biserica vieţii, deci a pîinii, a hranei pentru toţi oamenii
^i a păcii. Biserica este una prin pace ; pacea este liturghia ei perpetuă, este struc
tura unitivâ a dragostei.
Ataşamentul Prea Fericitului Patriarh Justinian faţă de statul nostru izvorăştedin conştiinţa că acesta este un stat slujitor al poporului, ca şi Biserica, slujitoarea
credincioşilor în aspiraţiile lor duhovniceşti, în idealurile lor morale creştine. In
nnul 1963, într-o cuvîntare în Comitetul executiv al Conferinţei Creştine pentru Pace
fi cărui sesiune s-a ţinut la Bucureşti, Prea Fericirea Sa dezvăluie cum şi-a format
conştiinţa slujirii Bisericii, a poporului, a păcii, cum a pus bazele româneşti ale*
23. Ib id e m , i n , p. 128.

24. Ib id e m , p. 53.

25. Ib id e m , VIII, p. 56—57.
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*
unei teologii ortodoxe a păcii şi cum a ajuns la ideea şi la înfăptuirea unui ecumenism local. «Sînteţi oaspeţii unui slujitor al Mîntuitorului Hristos care a căutat
-să facă din slujirea sa nu numai împlinirea îndatoririlor legate de activitatea cul‘tică, ci şi un mijloc binecuvîntat de a sluji poporului şi credincioşilor pe care-i
'păstorea (...). Sînteţi oaspeţii unui slujitor care este veteran între luptătorii pen
tru pace, ai unui slujitor care, încă din 1935 a făcut parte din Comitetul naţional
•şi internaţional antifascist şi pentru pace şi care s-a bucurat nespus de mult cînd
fascismul a fost învins (...). în anul 1948, am fost între întîistătătorii Bisericilor
Ortodoxe care au elaborat şi semnat la Moscova cel dintîi Apel de pace către
creştinii din toată lumea.
Timp de 15 ani, împreună cu profesorii celor două institute teologice, ai seminariilor teologice şi cu alţi colaboratori ne-am străduit să creăm, prin revistele
Bisericii noastre, o conştiinţă autentic-creştină faţă de problemele impuse de con
temporaneitate (...), să precizăm o teologie ortodoxă faţă de problema păcii.
După ce am prezentat o teologie a păcii, străduinţa noastră a fost să o tradu
cem în viaţă (...). Pentru acest motiv, noi am căutat să facem mai întîi pace la noi
acasă şi sîntem bucuroşi să vă informăm că am ajuns să statornicim pace şi armo
nie deplină cu toate celelalte culte din ţara noastră, creştine şi necreştine, consti
tuind în mic, ceea ce ar trebui să fie pe dimensiuni mari, un adevărat ecumenism
creştin, deosebit de activ în apărarea păcii» 26.
Din experienţa pastorală, din doctrina evanghelică, din cunoaşterea probleme
lor sociale, din tradiţia familiei şi a bisericii locale în'care a păstorit ca preot, în
gîndirea Prea Fericitului Patriarh Justinian s-a statornicit convingerea nezdruncinată
că Hristos este pentru omul credincios, şi pentru om în genere; că Biserica este
legată prin slujirea ei harică de o comunitate locală, dar dimensiunea ei adevărată
este ecumenică, extinzîndu-se de la Biserica naţională, la cea universală, iar această
•unitate este dictată de însăşi esenţa Bisericii creştine, pentru că Dumnezeu este pă
rintele tuturor.
întreaga sa slujire s-a centrat în acest ideal suprem. Pr. Prof. Cicerone Iordăchescu, din Iaşi, a intuit cu o rară pătrundere calităţile fundamentale ale perso
nalităţii Prea Fericirii Sale, vorbind cu entuziasm de valoarea acestui tînăr ierarh,
cu devotament pentru Biserică şi cu o largă experienţă pastorală. «Vigilent, dinamic,
cu rară putere de sesizare a problemelor, mai ales cu caracter practic şi social...
Nu este un devotat de circumstanţă, nici un credincios de poză. îi stau la inimă
treburile Bisericii şi dragostea poporului din mijlocul căruia a ieşit. Stă cu dra
goste în mijlocul amîndurora, viaţa religioasă nu trebuie să fie absentă la opera
de reconstrucţie a societăţii noi. Vlădica Justinian s-a angajat pe acest drum...»27.
După treizeci de ani, se poate vedea că a fost drumul cel drept, drumul sacru.
Din Biserică, pentru Biserică, din popor, pentru popor : ale tale dintru ale tale ;
din viaţa lui Hristos, pentru viaţa credincioşilor.

ECLEZIOLOGIA
1.
— Ce este Biserica Ortodoxă. — în gîndirea ecleziologică a Prea Fericitului
Patriarh Justinian distingem trei aspecte bine conturate, cu conţinut şi convergenţă
unitare: a) un aspect teologico-doctrinar, de origine evanghelică şi tradiţională;
b) un aspect instituţional sau organic, care se referă la Biserica vizibilă, pămîn26. Ib id e m , p. 150—151.

27.Ib id e m ,i II, p. 9—10.
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lească şi c) un aspect social-istoric, în care ni se dezvăluie esenţa ei activă —
spirituală, în legătură cu caracterul ei, cu esenţa ei teandrică, ce se realizează în
slujire. Aceste trei aspecte corespund oarecum structurii tainice a Bisericii, izvo
rului ei primordial şi plenar, care este Sfînta Treime. Principiul unităţii, în Sfînta
Treime, este principiul conducător : Dumnezeirea, Dumnezeu-Tatăl, care este unimea
şi unitatea ipostaselor Sfintei Treimi. Acest principiu triadic ne dă cheia dezlegării şi
înţelegerii celei mai dificile probleme a esenţei şi fiinţei Bisericii, care este Dum
nezeirea una. Biserica ni se revelează, deci, în esenţa ei, ca o comuniune de viaţă
între Dumnezeu şi credincios, aşa cum a fost prefigurată în Eden, apoi realizată în
comuniunea teandrică a lui Hristos şi continuată în Sfîntul Duh.
Mîntuirea se efectuează în Biserică, deoarece creştinii participă în Biserică
la viaţa Dumnezeirii, participă la însăşi natura divină, aşa cum ne arată şi Sfîn
tul Apostol Petru. Ideea fundamentală care rezumă această comuniune divino-umană, această Biserică, adică chinonia, este enteosia, îndumnezeirea firii omeneşti, de
naştere a unei noi făpturi. Fără această naştere continuă în Duhul Sfînt, fără
această coborîre a Dumnezeirii la credincioşi şi fără această urcare a credincioşi
lor la firea, la natura dumnezeiască nu poate fi înţeleasă Biserica.
Referindu-se la aspectul teologico-doctrinar al Bisericii Ortodoxe, Prea Ferici
tul Patriarh Justinian arată că structura tainică a Bisericii, caracterul ei unitiv
constă în factorul, în funcţia spirituală a credinţei, care este act unitiv şi cognitiv
între Dumnezeu şi credincios, între Dumnezeu care cheamă pe fiii săi şi între cre
dincioşii care răspund, cunoscînd glasul lui Dumnezeu, adică adeverind realismul
divin, prin actul unitiv care se cheamă Biserică, prin tccindrism şi cmdrotcism.
«Biserica Ortodoxă, păstrătoarea comorilor de învăţătură şi har dumnezeiesc
— este hristocentrică pentru că Hristos însuşi este capul ei, devenind în acelaşi
timp centrul, scopul şi desăvîrşirea tuturor fiilor ei, cum a arătat lămurit Sfîntul
Apostol Pavel că Hristos este capul Bisericii, Biserica este trupul lui Hristos, iar
noi toţi sîntem mădularele acestui trup» (Efes. I, 22; IV, 15; V, 23; Colos. I, 18;
II, 19)28. Esenţa ei este comuniunea, unitatea de viaţă dihtre credincioşi şi Dom
nul nostru Iisus Hristos: «...Credinţa i-a adunat pe toţi credincioşii într-o singură
Biserică care-i împărtăşeşte dintr-un singur potir. Ei formează o singură fam ilie;
nu numai între zidurile bisericii, ci şi în v ia ţă : Şi cînd zic «Biserică»..., mă gîndesc la obştea întregii lumi creştine, ce crede în cuvîntul Evangheliei şi are ca
stăpîn pe Iisus Hristos»20. Bisericile, în aspectul lor material şi în diversitatea lor
istorică nu constituie o unitate numerică, unitatea lor ţine de veracitatea credin
ţei, de mărturisirea autentică a lui Hristos. A stfel: «Pentru noi toţi cei ce mărtu
risim pe Hristos Dumnezeu, Biserica noastră ortodoxă este o instituţie divină, zi
dită de însuşi Mîntuitorul, pe temelia trainică a unei învăţături şi a unor princi
pii, care nu s-au schimbat de-a lungul a aproape două mii de ani şi nu se vor
schimba pînă la sfîrşitul veacurilor.
Atitudinea Bisericii noastre faţă de feluritele probleme ridicate de viaţa pămîntească — viaţă care se găseşte în permanentă transformare — nu este dictată
de calcul sau interese de moment, ci de dogmele şi canoanele ei, păstrate cu sfin
ţenie de cînd au fost statornicite de Sfintele Sinoade şi pînă azi. De aceea în
treaga activitate a Bisericii şi a instituţiilor ei trebuie să se desfăşoare pretutin
deni în cea mai deplină concordanţă cu învăţătura Evangheliei, cu dogmele şi ca28. Ibid em , V II, p. 59.
li.O .R . — 13

29. Ib id em , I, p. 168.
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noanele, care rămîn unicul îndreptar de viaţă al slujitorilor şi credincioşilor Bise
ricii noastre celei dreptmăritoare» 30.
«Unitatea credinţei şi a Bisericii a fost una din marile preocupări şi strădu
inţe ale apostolilor şi ale urmaşilor lo r»31. După învăţătura ortodoxă, unitatea Bi
sericii este intrinsecă, este unitatea teandrică a ipostasei lui Hristos, iar teandrismul nu admite nici o separare în trupul tainic al lui Hristos, căci trupul este o
unitate funcţională a capului şi a membrelor. Nimeni nu poate vorbi de un trup
fără cap. De aceea în trupul istoric al Bisericii nu este admisibilă o substituire a
capului — Hristos. «Biserica creştină a fost întemeiată de Domnul Dumnezeul şi
Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. El este capul Bisericii şi o conduce cu mîna Sa
nevăzută prin slujitorii Bisericii»32. *în aceste condiţii nu există o altă cale şi un
alt adevăr al Bisericii lui Hristos, decît El însuşi.
Nimeni nu poate zidi pe altă temelie decît pe cea pusă de Hristos, adică pe
trupul său tainic neîmpărţit şi nedespărţit. Drumul lui Hristos este drumul vieţii,
al adevărului33. Natura, esenţa hristocentrică a Bisericii Ortodoxe ne arată că Bi
serica este una şi este absolut unică. Unicitatea Bisericii este identică cu unicitatea
naturii divine, una în trei ipostasuri, una în lucrarea ei în lume. Prin aceasta, Bi
serica Ortodoxă se înfăţişează ca unitatea indivizibilă dintre lumea văzută şi cea
nevăzută.
Cu acestea trecem la al doilea aspect al Bisericii, reliefat de Prea Fericitul
Patriarh Justinian: aspectul instituţional-organic în structura ei pămîntească. Biserica-instituţie are o structură: Dumnezeu, Hristos-omul, clerul şi credinşioşii.
Aceste categorii existenţiale se contopesc într-o unitate de viaţă. De aceea, Prea
Fericirea Sa afirmă cu tă rie : «Biserica este a lui Dumnezeu cel veşnic, dar şi a
poporului pentru sufletul căruia este întemeiată de Domnul Iisus Hristos, prin jertfa
Sa. Dumnezeu sfinţeşte lucrarea Bisericii neîncetat, prin Duhul Său cel Sfînt, dar
Biserica este şi a poporului fiindcă poporul este creat după «chipul şi asemănarea
lui Dumnezeu». Dumnezeu este slăvit prin Biserică de creaturile Sale, iar credincioşii
au posibilitatea să se simtă fii ai aceluiaşi Părinte, prin credinţa şi comuniunea
sfintelor taine, tot prin Biserică»34. Biserica lui Dumnezeu nu depinde de credin
cioşi, dar ea s-a întemeiat pentru ei, deoarece Biserica Treimii a devenit Biserică
teandrică, pentru procesul uman androteic al naşterii credinciosului în Dumnezeu, al
unei renaşteri spirituale. Hristos omeniform a devenit om
deiform în Biserica Sa.
El îi întrupează pe credincioşi şi prin El aceştia se nasc în Dumnezeu. Deci
structura
Bisericii o formează credincioşii care s-au împărtăşit de viaţa divină în comuniune
cu Hristos.
Aspectul instituţional-organic este tot atît de important ca şi cel teologicdoctrinar, pentru câ el priveşte relaţia imediată Dumnezeu-credincioşi, prin medierea
sacerdoţiului. ÎSfu poate fi concepută o Biserică fără ierarhie, dar nici o ierarhie fără
credincioşi pe care să-i slujească. Prea Fericitul Patriarh Justinian a scos în relief
funcţia de slujire a ierarhiei, aşa cum a fost realizată ea în Ortodoxie : «Prin Bise
rică, noi înţelegem cele două părţi nedespărţite, ierarhia bisericească, adică clerul în
întregimea sa, şi toţi dreptcredincioşii ei...».
«Biserica Ortodoxă a socotit că cea mai dreaptă rînduială este aceea în care,
atît ierarhii, Clerul, cît şi credincioşii să răspundă împreună şi deopotrivă în faţa
lui Dumnezeu, statornicindu-se prin aceasta pentru toate vremurile că Biserica Orto/

30. Ib id e m , V II, p. 54.
33. Ib id e m , p. 137.

31. Ib id e m , IX , p. 106.
34. Ib id e m , III, p. 85.

32. Ib id e m , V III, p. 140
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rloxă nu înseamnă altceva decît cler şi, Ncredincioşi laolaltă»35. Misiunea sfinţitoare
<i Bisericii nu poate fi îndeplinită decît de ierarhie şi cler. Principiul novator,
anunţat cu atîta vigoare de Prea Fericirea Sa, este acela că ierarhia şi clerul sînt
pentru credincioşi şi nu invers, cu aceasta stabilindu-se o distincţie netă între Orto
doxie şi Catolicism, care are o altă concepţie despre sacerdoţiu. Concepţia Prea Feri
citului Patriarh Justinian este întemeiată pe dogme şi canoane şi este trecută prin
proba de foc a slujirii Prea Fericirii Sale, preoţeşti şi arhiereşti : Colaborarea din
tre cler şi credincioşi este firească şi necesară, fiindcă Biserica se compune din
cler şi credincioşi. Clericii nu pot sluji şi păstori fără credincioşi iar credincioşii
nu pot fi şi nu pot să-şi îndeplinească rolul fără cler (...), ierarhii, preoţii, dia
conii şi toţi credincioşii formează împreună Biserica al cărei cap unic este Dom
nul nostru Iisus Hristos» 36.
Biserica integrală este Biserica comuniunii ierarhiei şi clerului în trupul unic
al lui Hristos, care o conduce. Biserica nu este formală, ci este trăită în comu
niune cu Hristos şi cu toţi credincioşii, oriunde ar fi ei. «Biserica este un corp
comun al tuturor slujitorilor şi credincioşilor ei, zice Prea Fericitul Patriarh Jus
tinian. Facem parte toţi din Biserică, dar nu o formăm fiecare singur, ci fiecare
cu toţi ceilalţi. Biserica a avut dintru începutul creştinismului acest sens de co
munitate, de corp unic al cărui cap este Hristos Domnul (Efes. I, 22— 23) (...). Con
stituţia ierarhică a Bisericii şi caracterul sinodal al conducerii Bisericii sînt însu
şirile ei originale, păstrate cu sfinţenie în structura, în credinţa şi în viaţa Bise
ricii Ortodoxe...»37. Aşadar, în Biserica Ortodoxă, raporturile dintre ierarhie, cler
şi credincioşi sînt raporturi de comuniune de viaţă în acelaşi trup tainic al Fiu
lui lui Dumnezeu, raporturi de colaborare şi coresponsabilitate în actul mîntuirii,
pe temeiul doctrinei sinergismului haric. Cler şi credincioşi sînt uniţi prin elemen
tul supranatural al voinţei lui Hristos: «Biserica nu se rezumă numai la ierarhie
şi autoritatea ei nu se exercită în chip absolutist de ierarhie, ci cu participarea
credincioşilor mireni : aceste două elemente — ierarhie şi credincioşi — fiind ne
despărţite, legate atît prin rînduielile administrative, cît şi printr-un element su
pranatural, care este voinţa M întuitorului»38. Astfel este rezolvată în Biserica O r
todoxă marea problemă a mirenilor, adică a modului, a drepturilor de participare
a credincioşilor la viaţa internă şi externă administrativă a Bisericii. Deşi Biserica
o constituie «comunităţile de credincioşi, care mărturisesc acelaşi crez religios»39,
lucrarea învăţătoare şi sfinţitoare aparţine în chip special ierarhiei. Autoritatea în
Biserica Ortodoxă este capul ei, Hristos Domnul, dar în dezvoltarea ei istorică
această autoritate a fost transmisă prin Sfinţii Apostoli ierarhiei şi modalităţii ei
specifice^ de exercitare comunitară-colectivă, prin sfîntul sinod, adică exercitării co
legiale, nu individuale sau monarhice, ca substituire colegialităţii. Modul de con
ducere colegial este de origine dumnezeiască şi apostolică.
în această privinţă, gîndirea Prea Fericitului Patriarh Justinian s-a inspirat
din viaţa Bisericii originare, apostolice: «Constituţia, viaţa şi funcţionarea Bise
ricii s-au asigurat prin ierarhie, iar modul raporturilor ei şi organul ei comun a
fost sinodul, care s-a manifestat în diferitele lui proporţii şi aspecte : sinod local,
sinod provincial, sinod naţional, sinod ecumenic (...). Prin sinodalitate s-a recu
noscut importanţa Bisericilor locale — care s-au organizat ca unităţi autocefale
şi autonome — s-a menţinut unitatea episcopatului de pretutindeni, s-a creat po
35. Ibid em , IV , p. 397.
38. Ib id em , p. 314.

I

36. I b id e m , IX , p. 165.
39. Ib id e m , V, p. 282.

37. Ib id em , X , p. 51, p. 160, p. 327
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sibilitatea acelei «unităţi în diversitate», s-a evitat centralizarea monarhică jurisdicţională. Sinodalitatea este, prin urmare, noţiune proprie Bisericii şi este nedes
părţită de fiinţa şi de misiunea e i»40. Principiul colegialităţii şi al fraternităţii îşi
are originea în iubire, iar unitatea şi unicitatea Bisericii este această iubire a lui
Hristos, prin care îl recunoaştem pe Dumnezeu în credincioşi şi pe credincioşi în
Dumnezeu. în acest chip, Biserica este un organism, dar un organism teandric, adică
împletirea vieţii lui Dumnezeu cu viaţa credincioşilor, aşa cum s-a efectuat în Hristos
comuniunea idiomelor celor două firi într-un singur ipostas, dîndu-ne această structură
proprie Bisericii de comunitate sacramentală.
4

Structura sa de comunitate sacramentală face ca în orice Biserică locală să
se întrupeze Biserica universală, pentru că în comuniunea euharistică este Hristos
întreg. Biserica locala realizează cosmocentrismul, prin hristocentrism. De aceea
Prea Fericitul Patriarh Justinian apără principiul sinodalităţii şi implicit pe cel al
sobornicităţii, pentru că ambele sînt strîns legate, sobornicitatea avînd sensul de
universalitate, de Biserica lui Dumnezeu întreagă, în viaţa şi în adevărul lui Hristos,
garantat şi perpetuat în Duhul Sfînt. Caracterul sau structura ei instituţională-organicistă ne arată că harul divin lucrează egal în întreg corpul Bisericii în ierarhi,
cler şi credincioşi. Triada Hristos, ierarhie şi credincioşi este forma organică vizi
bilă a Sfintei Treimi. Nici unul din aceste componente nu-1 poate înlocui pe ce
lălalt. Sobornicitatea este echivalentă cu absoluta veracitate a vieţii Sfintei Treimi.
Biserica Ortodoxă apără principiul sobornicităţii, ca principiu apostolic.
y

Lucrarea mirenilor în Biserică este justificată prin calitatea lor de membri ai
Bisericii, dar ea are un caracter administrativ, căci problemele de ordin dogmatic
şi sacerdotal aparţin ierarhiei41. Ca să atenueze o tendinţă greşită sau conserva
toare harică în cadrul ierarhiei bisericeşti, Prea Fericitul Patriarh Justinian arată
că principiul haric este principiul general preoţesc : «Biserica, după cum se ştie,
este acolo unde este episcopul; dar Biserica este şi acolo unde este preotul. Iată
de ce către preot şi către preoţi s-au îndreptat toate strădaniile noastre şi toată
grija noastră, pentru ca să fim cu toţii una în slujirea noastră şi să putem merge
umăr la umăr pe drumul împlinirii poruncilor evanghelice...» 42.
Prea Fericirea Sa, ca patriarh ortodox, a relevat stăruitor caracterul sinodal al
Bisericii Ortodoxe, întemeindu-se pe organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române. Pornind de la realitatea că Biserica este o comunitate, un organism social
de credincioşi, legaţi între ei prin credinţă, ierarhie şi sfintele taine43. Prea Feri
cirea Sa arată că «felul constituirii organelor noastre bisericeşti reprezentative —
începînd de la parohie, eparhie şi pînă la patriarhie — oglindeşte şi realizează în
activitatea lor caracterul democratic al Bisericii Ortodoxe şi principiul vechi creş
tin al participării poporului credincios, alături de cler, la grijile, la viaţa şi la mi
siunea Bisericii...
'
în Biserica Ortodoxă, drepturile mirenilor de a participa activ la actele de
cîrmuire bisericească sînt real confirmate prin prezenţa lor activă în forurile paro
hiale (epitropie, consilii parohiale, comitete parohiale şi adunări parohiale), în foru
rile eparhiale (consiliul eparhial şi adunarea eparhială), ca şi în forurile centrale
bisericeşti (Consiliul Naţional Bisericesc, Adunarea Naţională Bisericească şi Cole
giile electorale bisericeşti)»44.
40. Ib id e m , X , p. 51.
43. Ib id e m , IX , p. 168.

41. Ib id e m , V II, p. 59 ; V III, p. 101.
44. Ib id e m , p # 170.

42. Ib id e m , V III, p. 188.
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Viaţa este proces, dezvoltare şi mai ales înnoire. Biserica poartă şi ea am
prenta înnoirii, pentru că Dumnezeu voieşte această devenire, prin Sfîntul Duh, dă
tătorul de viaţă, de creştere continuă, de desăvîrşire. Acesta este cel de al treilea
aspect al ecleziologiei Prea Fericitului Patriarh Justinian.
Biserica lui Hristos, în lume, este legată de credincios, de modalitatea lui so
cială de existenţă. Cincizecimea care marchează momentul istoric al organizării
Bisericii, este evenimentul suveran al solidarizării credincioşilor. Atunci s-a creat
şi un om nou, după chipul lui Hristos, care se înnoieşte continuu, pînă ia sfîrşitul
veacurilor. De aceea, Prea Fericitul Patriarh Justinian şi-a elaborat una din cele
mai îndrăzneţe teorii ecleziologice, anume a ecleziologiei sociale, cu temei adînc
testamentar-evanghelic şi pastoral-experimental. «Obiectivul misiunii Bisericii este
omul, temelia patriei şi societăţii. înălţarea omului condiţionează îmbunătăţirea tu
turor celorlalte realităţi ale vieţii omeneşti. Formarea unui om nou, a unui om
conştient de rosturile lui pe pămînt, pătruns de nepieritoarele adevăruri ale păcii
şi dreptăţii, iată o vastă lucrare pentru săvîrşirea căreia este chemată şi Biserica» 4\
Scopul esenţial al Bisericii este formarea credincioşilor pentru desăvîrşirea şi cul
tivarea patriotismului46. Nevoile şi idealurile spirituale nu trebuie separate de cele
obşteşti, deoarece ele sînt primele motoare ale activităţii sociale. Biserica trebuie
să se intereseze în mod egal şi de nevoile sufleteşti, dar şi de cele păm înteşti47.
Biserica nu-şi poate justifica existenţa decît prin acţiunea ei de sfinţire a vieţii
credincioşilor, progresul şi fericirea lor : «totdeauna căutaţi să laceţi binele şi unul
altuia şi tuturor... încercaţi toate şi ţineţi ce este bun» (I Tes. V, 15,
19—21)48.
Ideea valorificării multilaterale a darurilor spirituale şi a transfigurării perma
nente a vieţii este, deci, esenţială vieţii bisericii. Din această convingere a rezultat
integrarea Bisericii noastre ortodoxe române în viaţa actuală a statului nostru so
cialist. Acestui îndemn a răspuns Biserica noastră, cînd s-a alăturat poporului în 
treg, împreună cu credincioşii săi, socotindu-se parte componentă a colectivităţii
naţionale şi cînd s-a încadrat în statul de formă republicană pe care şi l-a dat în 
tregul popor» 49.
In* lume, în viaţa socială, există o tensiune permanentă între bine şi rău. Bi
serica îi fereşte pe credincioşi de rău. Ea nu se rezumă numai la rugăciune, ci
trece şi la acţiunea de sfinţire şi de învăţare, de educare a credincioşilor. Credinţa
devine astfel un izvor al binelui. Creştinul trebuie să împletească credinţa sa cu
puterile sale omeneşti. Acest lucru îl aplică Biserica. «Principiul creştin de aplicare
este unul singur şi anume : lupta neîmpăcată cu răul în toate înfăţişările lui ; drept
aceea, credinţa în Biserică, este folositoare întru toate (I Tim. IV, 8 )50. Atît binele
cît şi răul se nasc numai în raporturile dintre oameni, consecinţe ale voinţei lor.
Biserica noastră a strămutat voinţa spre bine, spre acţiunea creatoare.
De nenumărate ori, Prea Fericitul Patriarh Justinian citează pe Sfîntul Apos
tol şi Evanghelist Ioan, care demonstrează că Dumnezeu cel nevăzut se vădeşte în
iubirea oamenilor între ei : «Căci cine zice că pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele
său îl urăşte mincinos este!». Biserica lui Dumnezeu rămîne Biserică prin iubire,
sfinţenia ei constă în legătura iubirii şi a păcii. De aceea, de structura sfinţeniei
sînt strîns legate iubirea şi pacea. Pacea a devenit o nouă structură, structura ac
tualizată a iubirii. Biserica trăieşte în toţi credincioşii şi se desăvîrşeşte
în sfinţi,
pentru că aceştia au biruit răul. «Cinstirea sfinţilor este un simţămînt. cu rădăcini
A

45. Ibid em , II, p. 161.
48. Ib id em , IX , p. 295.

46. Ib id em , III, p. 91—92.
47. Ibid em , p. 87.
49. Ib id em .
50. Ib id em , V iii, p. 167. '
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adînci înfipte în orice inimă ortodoxă... Sfinţii sînt dovada vie a dumnezeirii creş
tinismului, coloanele de granit pe care se sprijină întreg edificiul Bisericii. Cînd
sînt apostoli sau mucenici, ierarhi sau cuvioşi, trăitori în vîltorile lumii sau în
pustietatea deşerturilor, sfinţii toţi sînt pildele cele mai alese ale lumii creştine,
mîndria noastră, chezăşia biruinţei noastre în lupta cu răul din această lume, izvo
rul şi temelia entuziasmului nostru pentru înfăptuirea binelui»51.
în cultul nostru ortodox, cinstirea sfinţilor deţine un loc de frunte, nu numai
prin faptul că timpul lor este integrat de Biserică drept timp al sfinţeniei, dar pen
tru că sfinţenia lor a fost un act de slujire şi de sacrificiu pentru binele omenirii,
credincioase sau neredincioase. Ei reprezintă esenţa harică şi socială a creştinismu
lui cu autentica sa nuanţă universalistă, deoarece ei îşi au originea umană în di
ferite neamuri şi popoare, dar sînt uniţi prin aceeaşi credinţă, iubire şi sacrificiu
în Hristos. Rolul lor social este acela de înfrăţire; «am ajuns să preaslăvim lao
laltă mucenici şi sfinţi ridicaţi din rîndurile diferitelor popoare la înalta treaptă de
aleşi a i'lu i Dumnezeu şi să le cerem ajutor şi rugăciuni de mijlocire pe lîngă Pă
rintele nostru cel ceresc. Căci, în Ortodoxia noastră, cultul sfinţilor constituie un
mijloc preţios de înfrăţire, de păstrarea unităţii credinţei, de întărire a vieţii du
hovniceşti» 52. Adevăratul ecumenism poate fi realizat, în primul rînd prin sfinţi a
căror unitate de viaţă cu Dumnezeu şi cu întreaga umanitate ne dă imaginea Bise
ricii adevărate. Prea Fericitul Patriarh Justinian subliniază astfel această idee : «...Cul
tul sfinţilor rînduit şi trăit în Biserica Ortodoxă este în esenţă tot cultul lui Dumne
zeu ; cinstirea sfinţilor înseamnă cinstirea lui Dumnezeu»53. Ei reprezintă Biserica
una şi unitatea Bisericilor locale, comuniunea între ele, acea unitate în multiplici
tate, pe care Prea Fericirea Sa a subliniat-o cu atîta precizie. Biserica noastră or
todoxă c în tă : «Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi...». Potrivit acestui adevăr,
Prea Fericitul Patriarh Justinian a luat iniţiativa generalizării cultului unor sfinţi
locali în Biserica Ortodoxă Română şi a efectuat marea operă de canonizare a
unor sfinţi români, martiri ai Ortodoxiei româneşti. S-a generalizat în întreaga Bi
serică Ortodoxă Română cultul Cuvioasei Paraschiva, al Sfintei Muceniţe Filofteia,
al Sfîntului Grigore Decapolitul, al Sfîntului Cuvios Nicodim şi al Sfîntului Muce
nic Ioan Valahul. Au fost canonizaţi în catedrala din Albia Iulia, la 21 octombrie
1955, sfinţii mucenici şi mărturisitori : Ilie Iorest, Sava Brancovici, Visarion Sarai,
Sofronie de la Cioara şi Oprea Miclăuş, iar la 23 octombrie 1955, a fost canonizat
cu mare cinste Sfîntul Sfinţitul Ierarh Calinic de la Mînăstirea Cernica54.
Sfinţii au realizat în persoana lor lucrarea transfiguratoare a Duhului Sfînt,
adică îndumnezeirea, imitînd în acest chip Sfînta Treime, unimea şi unitatea ipostaselor, prin unitatea naturii omeneşti.
In gîndirea Prea Fericitului Patriarh Justinian, ecleziologia apostolică este
structura Bisericii originare. Apostolicitatea exprimă în mod fidel toate structurile
Bisericii : una, sfîntă, sobornicească şi apostolească, aşa cum au fost definite în
Simbolul credinţei. Sfinţii apostoli sînt temelia Bisericii. «Cu toate că apostolii lui
Iisus sînt dintre pescarii şi muncitorii săraci... pe învăţătura lor simplă, pe marea
lor iubire şi jertfă pentru Iisus, se întemeiază Biserica lui Iisus Hristos»55.
Biserica, istoriceşte vorbind, este întemeiată de apostoli, dar nu este înteme
iată pe ei, sau numai ^>e vreunul din ei, ci este întemeiată pe Hristos şi de Hristos
prin ei, ca Biserică unică şi universală. De aceea, Prea Fericirea Sa, în vizitele
51. Ib id em , V I, p. 180.
54. Ib id em , p. 77.

52. Ib id e m , p. 191.
55. Ibid em , I, p. 164.

53. Ib id em , p. 192.
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ecumenice din anul 1966, în Elveţia, la Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi din 1972
in Belgia a făcut o strălucită apologie a apostolicităţli Bisericii şi implicit a Tra
diţiei, creată şi continuată de sfinţii apostloi : «Nu se poate vorbi de creştinism şi
de Biserică, fără apostoli (...). Apostolii nu sînt numai cei dintîi creştini şi cei dinIii misionari ai cuvîntului lui Dumnezeu; ei sînt şi cei dintîi interpreţi şi teologi
iii creştinismului (...). Biserica este roada Evangheliei şi posesoarea e i ; Tradiţia
creştină este interpretarea şi continuarea Evangheliei scrise şi orale, în corpul şi
viaţa Bisericii»56. Punînd în adevărata ei lumină unicitatea şi unitatea Bisericii
originare, ca şi a tradiţiei apostolice, Prea Fericirea Sa a subliniat caracterul nor
mativ al Bisericii apostolice: «Apostolii au primit şi au transmis una şi aceeaşi
învăţătură creştină, au înfiinţat şi au organizat una şi aceeaşi Biserică, au stabilit
una şi aceeaşi tradiţie apostolică originară, care a rămas izvorul şi baza tradiţiei
bisericeşti generale ulterioare... în procesul evoluţiei Tradiţiei s-au produs — este
drept — şi unele denaturări străine de spiritul şi de sensul vechii Tradiţii, s-a
ajuns anume la contestarea şi la respingerea Sfintei Tradiţii ecumenice ca temei
de învăţătură, de organizare, de cult creştin» 57.
Biserica Ortodoxă admite unele variaţii şi diferenţieri ale tradiţiei apostolice,
în spaţiul lărgit continuu al creştinătăţii, ca obiceiuri şi concepţii care nu afec
tează ideea însăşi de tradiţie apostolică, acestea reprezentînd doar îmbogăţiri lo
cale ale ei, care aparţin spiritului şi culturii popoarelor respective. Ea nu admite,
însă, negarea valorii tradiţiei originare constitutive a Bisericii apostolice,
căci
aceasta înseamnă negarea Bisericii înseşi. Ecleziologia apostolică este o ecleziologie slujitoare. Ea a ţinut seama totdeauna de realităţile sub care se înfăţişează
viaţa noastră. Prea Fericitul Patriarh Justinian relevă şi aspectul progresiv al vie
ţii, realităţile de care trebuie să ţină seamă Biserica lui Hristos, Biserica aposto
lică : «în rîndul acestora se numără mai întîi popoarele, naţiunile, rasele, fiecare
cu civilizaţiile şi culturile lor, apoi statele, stările şi relaţiile sociale, . precum şi
aspiraţiile legitime ale oamenilor aflaţi pe o treaptă sau alta a dezvoltării lor.
Lucrarea Bisericii nu-şi poate propune să înfăptuiască ceva cu nesocotirea aces
tor realităţi. De asemenea eanu-şi poate propune nici
să lupte împotriva
unor
stări cu existenţă obiectivă, vrînd să le modeleze prin porunci emise dintr-un vîrf
de piramidă instituţională monolită. Biserica trebuie să se coboare la lume, tocmai
pentru a putea ridica lumea la ea, pentru a o încorpora în trupul tainic al Dom
nului şi pentru a o putea slu ji»58. Din această concepţie rezultă că Biserica este
răspunzătoare faţă de creştini, deoarece ea nu se claustrează în forme fixe, ci se
deschide fluxului vieţii. Voinţa de mîntuire este a lui Hristos; cineva poate nu
vrea, dar, prin structura ei, Biserica îl cheamă la sine să-l mîntuiască. Biserica
apostolească este Biserica mîntuirii oricărui ins şi a răspunderii totale în acest
act propriu. De conceptul de responsabilitate Prea Fericitul Patriarh Justinian leagă
conceputul de coresponsabilitate, extinzînd răspunderea la toate Bisericile din
lume. Coresponsabilitcitea este conceptul unei ecleziologii autentic apostolice, pen
tru că este o ecleziologie a comuniunii, ca structură constitutivă a ei. într-o logică
admirabilă, Prea Fericitul Patriarh Justinian expune astfel această te z ă : «...amin
tesc cuvîntul «coresponsabilitate» (Cardinalul Suenens, La corresponsabilite dans
VEgîise d'aujourd'hui, Bruges-Belge, 1968)... El dă expresie nu numai unui simplu
element de bază, ci unei adevărate şi largi platforme, pentru înţelegerea, apropie
rea şi împreună-lucrarea Bisericilor noastre. Mai întîi de toate el este purtătorul
v
%

/

56. Ib id e m , IX , p. 103—104.

57. Ib id e m , p. 105.

58. Ib id e m , X I, p. 174.
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unei ecleziologii autentic apostolice, păstrate de întreaga creştinătate răsăriteană :
ecleziologia trupului tainic al Domnului. Iar el angajează în răspunderea pentru
mîntuire toată suflarea încoroporată în trupul lui Hristos, întregul corp eclezial,
fără ocolirea sau nesocotirea nici unei mlădiţe din cuprinsul lui.
Tradusă în rînduieli practice, ecleziologia comuniunii impune, pe de o parte,
participarea activă şi «efectivă, nu numai afectivă» ...a tuturor credincioşilor la
toate lucrările bisericeşti, iar pe de altă parte, conducerea colegială, adică sino
dală sau sobornicească a vieţii bisericeşti la toate nivelurile, pe întreaga scară a
slujirilor sau a dregătoriilor din Biserică» 59.
Conceptul de coresponsabilitate este un alt mod de a defini Biserica drept
un corp comun al ierarhiei, clerului şi credincioşilor uniţi în trupul lui Hristos,
prin sfintele taine şi prin deschiderea permanentă faţă de lume. Aici, este abor
dată cu o rară subtilitate şi problema universalismului Bisericilor, iar Prea Ferici
rea Sa accentuează teologia verticalităţii plenitudinii ecleziale, prin Biserica lo
cală, deoarece Ortodoxia socoteşte că numai plenitudinea verticală duce la uni
versalismul orizontal veritabil. Catolicismul accentuează universalismul spaţial, considerînd Bisericile locale numai ramuri sau părţi, cu centrul de integrare, de uni
tate în papism, în «vicarul lui Hristos» de la Roma. Protestantismul accentuează o
unitate invizibilă pentru Bisericile vizibile fragmentate. Comuniunea apostolică, or
todoxă, nu este un act de adiţionare sau' integrare externă a Bisericilor la un cen
tru al lor vizibil, sau imaginar invizibil, ci ea s-a manifestat ca un atc de iubire
între Biserici, de deschidere, de fraternizare, însorare, de încetăţenire cerească.
In aceste condiţii, episcopalitatea reprezintă Biserica locală ca plenitudine inte
grală eclezială ; iar sinodalitatea comuniunea în trupul lui Hristos, ca trup indivi
zibil în registrul extensiv spaţial. Imaginea ortodoxă a acestei unităţi este crucea,
al cărei braţ orizontal nu este despărţit de cel vertical, căci orizontalitatea pămîntească este o desfăşurare a unicei şi aceleiaşi verticalităţi cereşti. Ideea de comu
niune apostolică implică pe aceea de consubstanţialitate ; Bisericile locale şi epis
copii fiind echivalenţi sau consubstanţiali, după chipul unităţii Sfintei Treimi, unime de ipostasuri, în circumincesiune, sau uniune perihoretică.
Conform acestei concepţii, după care localismul eclezial este echivalent cu
Biserica universală, în Ortodoxie apare o structură nouă organizatorică: Biseri
cile Ortodoxe Autocefale. Autocefalia este o consecinţă logică şi teologică a princi
piului echivalenţei sau al consubstanţialităţii. De aceea «Bisericile Ortodoxe autoce
fale sînt Biserici naţionale ...Bisericile Ortodoxe surori sînt egale între ele...»60.
Toate Bisericile Ortodoxe Autocefale sînt unite prin originea lor apostolică «şi afir
mă neîncetat apartenenţa lor la Sfînta şi Marea Biserică Ortodoxă, la unitatea ei
de slujire a lui Iisus Hristos, Domnul şi Mîntuitorul nostru alj, tuturor» 61.
Cu prilejul vizitei pe care Prea Fericitul Patriarh Justinian a făcut-o la Patri
arhia Ecumenică din Constantinopol, în luna mai 1968, a abordat marea problemă
a raporturilor dintre Patriarhia Ecumenică şi Bisericile Ortodoxe Autocefale. Esenţa
acestei probleme a fost dezvoltată astfel: «Intre Biserica Ortodoxă Română şi Pa
triarhia Ecumenică există legături ce nu se pot uita... Am fost şi sîntem uniţi
dintru început în aceeaşi credinţă întreagă şi .curată ortodoxă, în aceeaşi cunoaş
tere, înţelegere şi mărturisire' a învăţăturii creştine vechi, în aceeaşi evlavie şi în
chinare, în acelaşi cult ce aducem lui Dumnezeu, în aceeaşi ordine canonică, în
59. Ib id e m , p. 173—174.

60. Ib id e m , X , p. 191.

61. Ib id e m , V III, p. 194.
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ficeeaşi concepţie şi organizare bisericească ierarhică şi sinodală, în acelaşi duh
<»1 catolicităţii ortoloxe, în acelaşi regim canonic al disciplinei bisericeşti, în aceeaşi
strînsă legătură dintre ierarhi, cler şi credincioşi... După recunoaşterea autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române, raporturile noastre cu Patriarhia Ecumenică s-au păstrat
în ordinea lor firească şi canonică : Biserica fiică a devenit Biserica-soră şi legătu
rile s-au menţinut şi s-au afirmat în sipirtul şi în sensul armoniei, al stimei reci
proce, al dragostei şi al colaborării frăţeşti» 62. Autocefalia este o separare adminis
trativă, dar nu o dezunire, o dezbinare. Unitatea în credinţă, în dogme, în canoane
şi în vieţuirea în Hristos, în dragoste este păzită cu sfinţenie. Raporturile definite
de Prea Fericitul Patriarh Justinian în numele Bisericii Ortodoxe Române sînt vala
bile pentru toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Adevăratul sens al unităţii aces
tor Biserici îl dezleagă într-o manieră magistrală condacui din duminica Cincizecimii : «Cînd Cel Prea înalt, pogorîndu-se, a amestecat limbile, a despărţit neamu
rile ; iar cînd a împărţit limbile cele de foc, la o unire pe toţi a chem at; şi cu un
glas slăvim pe Duhul cel preasfînt»63. Focul iubirii topeşte limitele diferenţiatoare
iar lumina credinţei uneşte şi transfigurează, unificînd în aceeaşi slăvire a Duhului
Sfînt, care face să locuiască în Biserica individuală sau locală Biserica universală,
ecumenică.
2.
— Biserica Ortodoxă şi Statul. Bisericile Ortodoxe s-au constituit în grani
ţele statale, aceasta este originalitatea, specificul lor. Biserica este a credincioşilor.
Atunci cînd credincioşii români există dincolo de graniţele 'statului, sînt cetăţeni
ai altor state,v dar îşi păstrează credinţa şi tradiţia ortodoxă, aceştia rămîn sub
oblăduirea Bisericii Ortodoxe mame. Statul garantează libertatea cultelor, cu con
diţia ca acestea să nu se amestece în treburile politice şi nici să nu prejudicieze
în vreun fel interesele poporului.
Prea Fericitul Patriarh Justinian precizează astfel aceste raporturi : «Statul de
mocrat popular a adoptat o poziţie total neutră faţă de ideea religioasă şi faţă de
Bisericile sau cultele religioase organizate înăuntrul său. El este călăuzit în această
privinţă de ideea suverană a unui neamestec în treburile de ordin religios, garantînd fiecărui cetăţean dreptul libertăţii de conştiinţă — şi fiecărui cult dreptul de a
se organiza potrivit doctrinei şi tradiţiilor sale sfinte» 64. Poziţia statului faţă de
omul credincios este o consecinţă a principiului sacru al libertăţii, a respectului'
acestei libertăţi de conştiinţă şi a garantării şi apărării ei. Potrivit acestui principiu
statul nostru nu admite nici un fel de violare a conştiinţei religioase şi cetăţeanul
român este liber să creadă sau să nu creadă, chestiunea religioasă fiind o chestiune
de conştiinţă şi de subiectivitate.
De aceea s-au schimbat aceste raporturi atît între stat şi cultele religioase, cît
şi între cultele religioase între ele. Antagonismul, polemica religioasă, prozelitis
mul sînt acte de violare a conştiinţei şi condamnate ca atare. «Biserica Ortodoxă
niciodată nu a avut revendicări politice, afirmă Prea Fericitul Părinte Patriarh Justi
nian. Toate chestiunile de ordin politic au fost lăsate poporului, pentru ca poporul,
în deplină libertate, să-şi rînduiască viaţa lui ca stat, aşa cum crede că este mai
bine»65. După cum statul nu impune un anumit gen de credinţă religioasă, tot aşa
si Biserica nu impune o anumită formă de stat. Ca şi statul care respectă liberta
tea de conştiinţă, Biserica respectă libertatea politică a poporului şi îl sprijină în
aspiraţiile lui. Atît statul, cît şi Biserica sînt două realităţi distincte, dar nu sepa
62. Ib id em , X I, p. 277.
64. A p . S o c. V I, p. 156.

63. P e n tico s ta r , ed. a Vl-a, B ucureşti, 1973, p. 349.
65.Ib id e m , IV , p. 257—258.
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rate. Prea Fericitul Patriarh Justinian a dat o bună justificare acestui fenomen : «Patria
este un întreg social indivizibil, înăuntrul căruia Biserica şi statul coexistă, fără să
se contopească, şi colaborează liber, fără a fi aservite iniţiativelor şi acţiunilor care
intră în competenţa şi dreptul fiecăruia»66. Aşadar, relaţia dintre Biserică şi stat o
dă realitatea sau fiinţa fundamentală a amîndurora, care este Patria.
Noi ne simţim una cu poporul din care îacem parte ; interesele poporului sînt
şi interesele Bisericii. Noi sprijinim munca paşnică şi creatoare a poporului nos
tru 67. Enunţarea principiului că interesele poporului sînt şi interesele Bisericii este
corespunzătoare cu concepţia Prea Fericirii Sale, a unei ecleziologii noi, în care
coexistă statul şi Biserica. Aceste idei au fost exprimate şi rezumate în interviul
acordat
televiziunii
bavareze, la 11 noiembrie 1971, astfel: «Biserica şi statul
coexistă în cadrul aceluiaşi întreg social individual, care este Patria. în statul nos
tru socialist, această coexistenţă nu înseamnă contopire — căci nici un cult nu este
separat de stat, după cum nici unul nu este cult de stat, — iar colaborarea consti
tuie o lucrare liberă, care nu este aservită iniţiativelor şi acţiunilor care intră în
competenţa şi dreptul fiecăruia...» 68.
Identificarea intereselor Bisericii noastre ortodoxe cu cele ale poporului res
pectă nu numai principiul integralităţii fiinţei umane, ci mai ales pe cel al perfec
ţionării spirituale a acestei fiinţe, a desăvîrşirii morale a ei. în statul nostru, spre
exemplu, patriotismul are alte dimensiuni : acela al dgalităţii în drepturi şi datorii
a tuturor fiilor patriei. Şovinismul a fost total suprimat, pentru că în primul plan
este situată demnitatea umană, egalitatea tuturor oamenilor. Biserica sprijină şi cul
tivă acest nou patriotism, ipentru că înaintea ei toţi oamenii sînt fiii aceluiaşi
Dumnezeu Biserica Ortodoxă şi-a asumat dintru început această structură şi vie
ţuieşte pentru ea.
3. '— Ecleziologia ortodoxă şi Romano-catolicismul. La 29 iunie 1966, Prea
Fericitul Patriarh Justinian a arătat, în capela Consiliului Ecumenic al Bisericilor
din Geneva, că unitatea apostolică a Bisericii lui Hristos a fost ruptă, iar Biserica
Ortodoxă deplînge această ruptură, această dezbinare creştină, de care nu este vino
vată, dar din pricina căreia a avut mult de suferit69. Ecleziologia ortodoxă este
deosebită de cea romano-catolică, nu numai din pricina diferenţelor de ordina dog
matic sau canonic, ci mai cu seamă pentru modul în care este concepută unitatea
Bisericii şi deci universalismul sau catolicitatea verticală a Bisericii în catolicism.
Momentul dramatic al schismei, al rupturii comuniunii apostolice a marcat şi înce
putul unei evoluţii deosebite a ecleziologiei romano-catolice. Direcţia acestei evo
luţii, finalitatea ei a fost crearea şi instituirea unui sistem eclezial monarhic, care
a transformat Biserica Romano-Catolică în stat papal. Referindu-se la cauzele şi
consecinţele acestei dezbinări dintre Apus şi Răsărit, dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian arată că «După
schismă, papalitatea, ieşind din vechea formaţie a celor cinci patriarhate, pentru a
întemeia o monarhie bisericească în Apus, străină de organizaţia patriarhală şi
sinodală a Bisercii unitare, a năzuit continuu la supremaţie, la dominarea tuturor
puterilor şi organelor bisericeşti şi chiar politice, şi a făcut din Biserică o instituţie
romană, cu caracter de stat imperial, care s-a depărtat tot mai mult de creştinătatea veche în doctrină, cult, viaţă şi mai ales în constituţia bisericească...»70.
Conciliul I Vatican din 1870 l-a proclamat pe papă «vicar al lui Hristos pe pămînt,
66. Ib id e m , X , p. 56.
67. Ib id e m , V III, p. 188—189 (s u b lin ie re a în tex t).
68. Ib id e m , X I, p. 106—107.
69. Ib id e m , IX , p. 106.
70. Ib id e m , V, p. 218—219.
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cu toate consecinţele paradoxale ale acestei substituiri, iar după un secol, în vre
murile noastre, Conciliul II Vatican, spre dezamăgirea creştinătăţii, a întărit, în
loc să suprime, aceste concepţii teologice şi ecleziologice. Refacerea unităţii aposto
lice a Bisericilor lui Hristos a fost cel mai scump ideal al Ortodoxiei, dar aceasta
a fost împiedicată de pretenţiile papalităţii ca Ortodoxia să renunţe la autonomia
ei bisericească şi la învăţătura tradiţională, pentru a recunoaşte puterea absolută
a papalităţii şi inovaţiile ei dogmatice71. Prea Fericirea Sa respinge categoric mo
narhismul absolut papal ca necorespunzător, nici spiritului creştinismului, nici sim
ţului şi concepţiilor de viaţă ale credinciosului contemporan. Omenirea contempo
rană a făcut progrese considerabile în lepădarea vechilor sisteme politice de con
ducere, sisteme imperialiste şi despotice şi merge cu paşi repezi spre o unitate
universală de convieţuire, de înfrăţire. Catolicismul nu este împotriva unităţii şi a
universalismului, dar îl înţelege ca o universalitate a papalităţii, o integrare a
tuturor Bisericilor locale, naţionale, autocefale, în Biserica statului monarhic papal
de la Roma.
Noi nu putem adera la o astfel de formulă de mult perimată. In felul acesta
se menţine dezbinarea între Biserici, ceea ce constituie o privelişte lamentabilă pen
tru contemporani. De aceea Prea Fericirea Sa subliniază: «Spectacolul actual al
unei creştinătăţi dezbinate, sfîşiate, prinse într-un război confesional milenar, tre
buie să înceteze... Dezbinarea bisericească este pentru întreaga lume
prilej
de
nemulţumire şi neîncredere... Ea trebuie să înceteze, prin înţelegerea şi unirea creş
tinilor în pacea, frăţia şi libertatea aduse omenirii de Iisus Hristos. Creştinii nu
vor putea vorbi de pace, dacă nu va fi pace între Biserici» 72.
în schema De Ecclesia elaborată de Conciliul II Vatican s-a introdus una din
cele mai ofensatoare afirmaţii pentru celelalte Biserici creştine şi anume : nu există
mîntuire decît în Biserica Romano-Catolică. Deci cine este în afară de staulul cato
lic este în afară de mîntuire. Vaticanul înţelege o unire, prin «întoarcerea» tuturor
Bisericilor creştine în staulul Vaticanului. De aceea, a proclamat, în relaţiile sale
intercreştine şi interbisericeşti, că-şi deschide porţile ca să intre celelalte Biserici
separate. în concepţia ecleziologică a Vaticanului s-a mers pînă acolo încît nu se
acordă calitatea de Biserică Bisericii Ortodoxe şi altor Biserici. Papa Paul al Vl-lea
le-a calificat «aşa-zisele Biserici». Intr-un astfel de context — cu adînci rădăcini
istorice — cînd papalitatea s-a pretat la prozelitism în sfera Bisericilor Ortodoxe,
din cauza căruia multe Biserici Ortodoxe au fost sfîşiate, dezunite, dezmembrate,
prin acţiuni silnice, înţelegem perfect poziţia Prea Fericitului Patriarh Justinian
faţă de această atitudine bisericească a V aticanului73.
Dezmembrarea Bisericii ortodoxe Române din Transilvania, dictată de Vatican,
prin intermediul Imperiului habsburgic, pe care-1 declarase imperiu sfînt catolic
constituie una din cele mai dureroase pagini ale istoriei Bisericii noastre ortodoxe.
Faţă de durerile din trecut, atitudinea care vibrează din cuvintele Prea Fericitului
Patriarh Justinian exprimă o indignare sfîntă, îmbrăcată însă în hlamida iertării,
căci păcatele altora sînt spălate de lacrimile durerii personale.
Apărarea liniei ortodoxe ecumenice a Bistricii Ortodoxe Române, prin Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian, a dus la înţelegerea intenţiilor papalităţii de a
ajunge la practicarea unei «comuniuni euharistice». Prea Fericirea Sa a susţinut cu
tărie că pentru realizarea unei asemenea comuniuni este necesar ca Biserica Roma*
71. Ib id e m , p. 221 şi IX , p. 302,

72. Ib id e m , V, p. 222—223.

73.Ib id e m , IV , p. 61—62.
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no-Catolică să renunţe la supremaţie, ca formulă de refacere a unităţii între cele
două Biserici, cum şi la intenţia de a restabili uniaţia acolo unde ea s-a destrămat.
Căile uniaţiei şi dialogului nu pot fi folosite concomitent»74. In interviul acordat
televiziunii italiene, Prea Fericitul Patriarh Justinian a m enţionat: «Cu catolicii din
România, Biserica Ortodoxă Română întreţine raporturi frăţeşti... ca cetăţeni înfră
ţiţi ai aceleiaşi Patrii» 75. Aceste raporturi frăţeşti se referă la toţi catolicii din lume.
Prea Fericirea Sa justifică astfel aceste
raporturi: i«Cu clerulşi credincioşii din
Italia, noi ne simţim legaţi atît prin originea noastră comună, făcînd parte din fa
milia popoarelor latine, cît şi prin credinţa noastră comună, care este de origine
apostolică. Pe plan religios, noi socotim pe toţi creştinii, prin urmare şi pe italieni,
ca fraţi în Hristos. Biserica noastră n-a fost stăpînită niciodată de ură confesională
faţă de vreo categorie de creştini...» 78.
După 1967, în urma vizitei cardinalului Dr. Fr. Konig din Austria, au început
contactele bilaterale între Biserica Ortodoxă Română şi unele Biserici naţionale
catolice, continuînd cu Biserica Romano-Catolică din R. F. Germania şi cea din
Belgia, pe baze practice. Imposibilitatea unui dialog cu papalitatea n-a dus la un
impas, ci a deschis calea «dialogului iubirii», o cale mai largă, pe teme de interes
practic pe deasupra diefrenţelor confesionale.
Ortodoxia se găseşte într-o nouă etapă de relaţii cu romano-catolicii pe care
Prea Fericitul Patriarh Justinian a definit-o astfel: «Cardinalul Koning şi cu mine
sîntem începătorii unor noi relaţii şi contacte bilaterale între romano-catolici şi
ortodocşi, avînd ca prim obiectiv promovarea prieteniei între Bisericile şi popoarele
noastre, promovarea ecumenismului creştin şi a păcii în toată lumea»77. Prea Feri
cirea Sa a indicat o nouă cale de apropiere mai sigură şi ma ieficientă: Ortodo
xia şi Catolicismul să pornească de la iubire, să stăruie ca «Dumnezeul iubirii de
oameni şi al iubirii între oameni să ne ajute să mergem pe acest drum spre uni
tatea de mărturisire»78. Calea. iubirii, a
cooperării în slujirea credincioşilor poate
duce şi la calea întîlnirii în credinţă. Era noastră nu se mai entuziasmează de
teorii abstracte, de metafizică; este o eră practică. Temele fundamentale ale cre
dinţei au implicaţii practice. O unitate între toţi creştinii este posibilă pe această
nouă bază : «Punctele de credinţă încep să-şi arate relieful lor practic : ele se des
coperă ca puncte de plecare pentru înţelegerea lumii, a istoriei, a frămîntărilor
omenirii, în cursul ei, a responsabilităţii creştine în ea. In acest fel, teologia de
vine, din teologie pentru speculaţie şi individuală, teologie pentru slujire, teologie
care se împlineşte în faptă... Trebuie să vedem o legătură între apariţia năzuinţei
ecumenice a Bisericilor spre unire între ele şi accentul imperativ cu care Bisericile
sînt solicitate de năzuinţele omenirii de azi»79. Colaborarea practică este menită să
înlăture cel puţin antagonismul, indiferentismul sau claustrarea şi izolarea Biseri
cilor creştine. Abordînd această temă a operei de apropiere pe care a întreprins-o
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, pornind
de la doctrina ecleziologică ortodoxă a trupului tainic al lui Hristos, a arătat că
multiplele Biserici «comunică separat, izolat, cu Capul lor, dar nu comunică şi între
ele. Ele trebuie să constituie solidar şi armonic un trup unic în care să fie articulaţi
toţi creştinii: trupul Bisericii creştine celei una, a unui singur cap, Iisus Hristos.
Hristos este unul şi nu poate fi multiplicat... Consiliul Ecumenic al Bisericilor are
meritul de a înlătura atmosfera de pînă acum în raporturile dintre Biserici» 80.
74. Ib id e m , vm , p . 199.
78. Ib id e m , p. 280.

75. Ib id e m , X , p. 103.
76. Ib id e m .
77. Ib id e m .
79. Ib id e m , p . 282.
80. Ib id e m , IX , p. 337—338.
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în urma vizitei frăţeşti făcută Bisericii Ortodoxe Române de către patriarhul
ecumenic Atenagora, s-a ajuns la un acord ca «dialogul iubirii» să nu înceapă fără
«dialogul teologic», iar «dialogul teologic să fie condiţionat de renunţarea Bisericii
Romano-Catolice la unele condiţii fixate de ea în diferite documente. Acordul Orto
doxiei şi poziţia ei comună a fost formulată astfel de Prea Fericitul Patriarh Justi
nian : «Biserica Ortodoxă Română consideră posibil doar un dialog în vederea cola
borării pe terenul creştinismului practic, un «dialog al slujirii», un dialog ecume
nic, fără chemarea unor Biserici la sînul altor Biserici, ci în Consiliul Ecumenic al
Bisericilor»81. Cele două mari coordonate pe care s-a desfăşurat întreaga gîndire şi
activitate creatoare a Prea Fericirii Sale au fost: unitatea şi Biserica v ie 82. Ambe
le au fost urmărite cu stricteţe atît pe planul intern al Bisericii noastre, cît şi în
relaţiile interortodoxe şi interconfesionale. Comuniunea în Hristos este o comu
niune de viaţă, o comuniune în împlinirea năzuinţelor credincioşilor contemporani.
Bisericile creştine au datoria să participe la crearea acestei ere noi, aşa cum a
spus Prea Fericirea Sa, nu numai binecuvîntînd, ci şi lucrînd la desăvirşire...»83.
Sfîntul Duh este dătător de viaţă, de acţiune creatoare.
a)
Biserica Ortodoxă Română. Ecleziologia comunitară nouă. — Cele două domi
nante din gîndirea şi patosul creator ale Prea Fericitului Patriarh Justinian sînt «uni
tatea» şi «Biserica vie», întipărite în ecleziologia ortodoxă românească. Sub raportul
unităţii, Biserica Ortodoxă Română este încadrată «dogmatic şi canonic in cîmpul
Bisericii Ortodoxe Ecumenice»,<l4. Autocefalia reprezintă o autonomie administrativă,
dar nu o autonomie dogmatică sau canonică. Biserica Ortodoxă Română a păstrat şi
a apărat cu sfinţenie unitatea de credinţă şi de trăire creştină. în anul
1971, de
Sfintele Paşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a prezentat în faţa preoţimii
capitalei, un amplu tablou al tuturor realizărilor ca patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române şi a încheiat astfel : «Toate acestea şi altele... le-am făcut mai întîi pentru
ca Biserica Ortodoxă Română să reprezinte o instituţie unitară în activitatea şi rea
lizările ei, fiindcă avem «o singură credinţă, un Domn şi un botez» (Efes. IV, 5),
fiindcă grijş pentru unitatea de conştiinţă şi de trăire creştină a constituit şi în
trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al înaintaşilor noştri preocuparea lor de
căpetenie...»85. Aşadar, o unitate verticală evanghelică, apostolică, sinodală şi ecu
menică în credinţă şi o unitate orizontală, în cadrul Ortodoxiei noastre româneşti,
în care credinţa s-a împletit cu destinele proprii ale credincioşilor. Noi facem un
corp unitar cu Hristos. Hristos ne viază, prin Sfîntul Duh, dumnezeieşte, dar noi îl
trăim şi sub modul nostru pămîntesc, în efortul de a-1 face sensibil în
existenţa
noastră aşa cum îl înfăţişează Biserica noastră ca «Dumnezeu pămîntesc», pînă să
devină «om ceresc». Constituţia Bisericii Ortodoxe Române este «una şi uniformă» ;
«tăria şi prestigiul ei stau... în unitatea dogmatică, canonică şi cultică cu Biserica
Ecumenică a Răsăritului, iar pe de altă parte în aplicarea şi trăirea unitară în viaţa
noastră a învăţăturii de credinţă ortodoxă...»86. Această trăire ne leagă strîns de
moşii şi strămoşii noştri, ca şi de prezent şi de viitor. Prezenţa dumnezeirii se sen
sibilizează în unitatea de vieţuire a credincioşilor noştri. De aceea, Biserica Orto
doxă Română este pe deplin interesată «în asigurarea unităţii naţionale» şi «în
acţiunea de cultivare a sentimentului cetăţenesc şi patriotic»87. Iubirea creştină,
ca factor sufletesc bipolar, cu structură unitară, i-a unit pe credincioşii Bisericii
81. Ib id e m , p. 299—300.
84. Ib id e m , IX , p. 206.
87. Ib id e m , IX , p. 207.

82. Ib id e m , X , p. 44.
85. Ib id e m , X I, p. 38.

83. Ib id e m , IX , p. 296.
86. Ib id e m , p. 226—306.
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Ortodoxe Române. Biserica noastră «a contribuit la formarea şi menţinerea con
ştiinţei şi unităţii de neam în rîndul poporului..., a contribuit efectiv la înfăptuirea
unităţii de limbă şi a păstrat în chip practic unitatea de credinţă a poporului
român» 88.
Biserica Ortodoxă Română a slujit în permanenţă poporul credincios. Aproape
că nu este pagină în Apostolatul social în care să nu apară
această
legătură
indestructibilă între Biserică, credincioşi şi poporul nostru. Această unitate dina
mică de viaţă este specifică gîndirii şi activităţii Prea Fericitului Patriarh Justinian,
iar motivul care l-a determinat să-şi lege, în acest mod, existenţa de destinele'
Bisericii noastre au fost dragostea adîncă faţă de ea şi dorinţa de a-i închina în
treaga fiinţă şi puterile sale, de a fi «credincios slujitor al lui Hristos, de a con
tribui la înaintarea şi prosperarea Bisericii noastre şi prin aceasta la
binele
poporului român, din sînul căruia am ieşit»89. Un element pe care Prea Fericirea
Sa l-a scos în evidenţă cu toată tăria este acela că Biserica Ortodoxă Română ea
însăşi a contribuit la ţinerea trează a conştiinţei libertăţii, a dreptăţii, a păcii, a
muncii şi a înlăturării suferinţei din lume. Biserica Ortodoxă Română «a suferit şi
a luptat cu el pentru mîntuirea sufletului şi pentru un trai mai bun pămîntesc...»90.
şi tot pentru aceasta îşi aduce în prezent «contribuţia ei la noua aşezare socială91
din ţara noastră, clerul şi poporul credincios dovedind o unitate mai profundă...»92.
Conform acestor convingeri, Prea Fericirea Sa, acum treizeci de ani, cînd a fost
hirotonit arhiereu în catedrala mitropolitană din Iaşi, a enunţat un crez programa
tic în care a condensat atît marile frămîntări care cuprinseseră poporul nostru în
pragul trecerii la o nouă orînduire socială, cît şi sprijinul Bisericii pentru izbînda
acestei orînduiri democratice. «Acolo unde este îndoială, întristare, delăsare, ceartă,
ură, întuneric, eu să semăn credinţă, bucurie, nădejde, pace, iubire, lumină. Toate
acestea în spiritul poruncii lui Hristos care spune : Slujiţi-vă unul pe altul cu
iubire» 93.
. 'în acest admirabil paralelism antitetic apare conştiinţa luminoasă a răspunderii
creştine, pentru îndreptarea sufletelor pe calea luminii evanghelice, care cores
pundea cu năzuinţele de veacuri ale poporului. Iar cînd a păşit întîia oară în sala
Sfîntului Sinod, l-a numit «templu sfînt» al «depozitului sacru al credinţei strămo
şeşti, al credinţei Bisericii Ecumenice şi apostolice, purtînd grijă ca să vegheze
candela credinţei ortodoxe». Trecutul dramatic al poporului nostru impunea «adîncă
înţelegere a vremurilor şi a nevoilor Bisericii», o «covîrşitoare răspundere în aces
te vremuri cînd o lume nouă se zideşte», «vremuride adînci prefaceri sociale» la
care Biserica era chematăsă colaboreze94. Pornind
de la Evanghelie, în care se
vede grija Mîntuitorului şi a sfinţilor apostoli pentru nevoile obşteşti, Prea Feri
cirea Sa arată că Biserica vede cu ochi buni «transformarea vieţii sociale şi în
deamnă clerul să slujească poporul, prin Biserică» 95. Orientarea Bisericii în contem
poraneitate ne-o dă Sfînta Scriptură, tradiţia patristică şi propria tradiţie a Biseri
cii noastre96, «că aceasta este calea cea bună»97.
Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian a asigurat Bisericii Ortodoxe Române cursul ei specific, cu originea în
voinţa cea bună. Structura voliţională a Bisericii este evanghelică, pentru că chiar
actul soteriologic inaugurat de Hristos este voluntar: «Vrei să te faci sănătos?»,
*

88.
91.
94.
97.
i

Ib id e m ,
Ib id em ,
Ib id e m ,
Ib id em ,

X , p. 102.
H , p. 120, 124.
p. 34—35.
IV , p. 435.

89. Ib id em , I I I , p. 26.
90. Ibidem \ H I, p. 94 şi II, p. 205.
92.I b id e m , m , p. 171.
93. Ib id em , m , p. 32.
95. Ib id em , p. 180.
96. Ib id em , V ffl, p. 245.
i
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«Cine vrea să vină după Mine...» etc. De aceea, nu trebuie să ifim surprinşi de
specificul nou al ecleziologiei ortodoxe româneşti. Prea Fericirea Sa îl formulează
astfel: «Biserica va fi aşa cum o vrem noi... să ne vedem de rostul nostru de învă
ţători ai evangheliei mîngîietoare şi mîntuitoare de suflete şi să fim îndrumătorii
vieţii sociale în ritmul vremii pentru credincioşii noştri» 98.
Cu prilejul înscăunării ca patriarh" , Prea Fericirea Sa a arătat chiar care va
fi finalitatea activităţii sale100. Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transil
vania confirmă într-un mod categoric ecleziologia nouă a Prea Fericirii Sale :
«Biserica 101 este adevărată arunci cînd este unită cu voinţa lui Hristos, care s-a rugat
ca noi toţi «sa fim una» 102. Datele .de 3 şi 21 octombrie 1948 vor rămîne ca expresia
unităţii vieţuirii noastre ortodoxe în Hristos în trupul tainic al Său» 103. «Noi socotim
reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania un act definitiv, un act
irevocabil... folositor unităţii noastre religioase...» 104.
Pentru promovarea unităţii de credinţă, s-au tip ărit: Evanghelia, Liturghierul, Ceaslovul, Evhologhiul, Triodul, Penticostarul, Mineiele, Cazania, Biblia, Noul
Testament, Mica Biblie, Cartea de învăţătură a Bisericii Ortodoxe etc., stăruinduse asupra uniformizării cultului ortodox105, prin uniformitatea limbii şi prin cîn
tarea în comun. La instalările de episcopi şi mitropoliţi, Prea Fericirea Sa a accen
tuat datoria tuturor : ierarhi, cler şi credincioşi de a apăra unitatea Ortodoxiei, de
n spori iubirea între credincioşii ortodocşi şi credincioşii altor culte, ca unitatea în
dragoste să desăvîrşească unitatea patriotică în statul nostru106. Biserica Ortodoxă
Română are de îndeplinit apostolatul său : «Atunci vom putea spune că slujim
şi lui Hristos şi slujim în acelaşi timp şi omenirea vremurilor noastre dornică de
progres, de pace, de dragoste, de libertate, de bună convieţuire şi fericire»107.
b)
Ierarhia, clerul şi aşezămintele de învăţămînt teologic. — în Biserica Orto
doxă Română, ierarhia şi clerul reprezintă un corp un itar; reprezintă trăsătura de
unire dintre Biserica — trupul tainic al lui Hristos şi Biserica, trupul existenţial al
credincioşilor. Această unitate organică, ierarhie-cler, funcţional «izvorăşte din
aceeaşi rîvnă a slujirii Bisericii, care încălzeşte sufletul preotului de sat, dar şi
sufletul ierarhului său» 108. Schema funcţională a Bisericii este coborîrea permanentă
a dumnezeirii şi permanenta urcare a credincioşilor în locul cel sfînt. Sacerdoţiul,
deci, are o dublă lucrare : sacramentală şi de întîmpinare şi promovare a tuturor
năzuinţelor vieţii pămînteşti. Această misiune nu poate fi disociată, ea este legată
de viaţa credincioşilor: «o preoţie nelegată de viaţă este o preoţie ritualistă. De
aceea am atras totdeauna atenţia preoţilor să nu se limiteze numai la îndeplinirea
îndatoririlor sacramentale, ci să fie alături de năzuinţele şi de nevoile credincioşilor
lor»109. Hristos a fost trimis de Tatăl pentru noi, «preoţia creştină este o preoţie
a slujirii lui Dumnezeu, prin slujirea oamenilor. De aceea pastoraţia ortodoxă nu
constă în dominaţie şi autoritate, ci în slujirea umană şi plină de răspundere110.
Autoritarismul de tip autentic haric este «puterea de slujire». De aceea, Prea Fericirea Sa a definit preoţia ca apostolat. îndemnul Prea Fericirii Sale este patetic
«...să devină apostoli ai Domnului şi ai tuturor poruncilor S ale: apostoli ai dra<jostei şi ai păcii între oameni, apostoli ai libertăţii oamenilor, apostoli ai dreptăţii
________________
%
«

#

98. Ib id em , II, p. 191.
99. Ib id em , m , p. 140—149.
100. Ib id em , V, p. 119.
101. Ib id em , p. 153—157.
102. Ib id em , V II, p. 44—47.
103. Ib id em , X , p. 42—43, p. 110—111.
104. Ib id em , p. 111.
105.I b id e m , V II, p. 163—164.
106. Ib id em , p. 159 ; V i n , p. 37—39 ; I X , p. 269, 272.
107. Ib id em , IX , p . 43.
108. Ib id em , IV , p . 137.
109. Ib id em , v m , p. 43.
110. Ib id em , X , p. 337.
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în lu m e 1U. în fond, apostolatul social practicat în Biserica noastră este «un apos
tolat al iubirii şi al slujirii evanghelice şi patriotice, plin de răspundere faţă de
Dumnezeu şi faţă de oameni» 112.
Ipostasa teandrică a lui Hristos ne arată unitatea indivizibilă a slujirii preo
ţeşti : «preotul slujeşte pe Hristos, slujind pe semenii săi... Acesta este sensul preoţiei
ortodoxe... : slujirea lui Dumnezeu şi a poporului» 113.
Unită prin har cu credincioşii, preoţimea nu poaite ignora problemele ei socia
le, rosturile noi din viaţa patriei noastre, orînduirea nouă socială pe care şi-a dat-o
poporul, binefacerile ei, astfel încît din tezaurul Evangheliei şi al sfintei noastre
tradiţii ortodoxe şi româneşti, preoţimea întăreşte şi luminează conştiinţa credin
cioşilor în direcţia ei creştină şi cetăţenească, «fiindcă de problemele obşteşti şi
economice, Biserica nu poate să se izoleze» 114. Prea Fericirea Sa, printr-o lumi
noasă inspiraţie teologică şi literară, a arătat că viaţa şi misiunea sacramentală a
Bisericii, deci a întregii ierarhii este concentrată în «Molitielnic şi Evanghelie... cel
dinîti pecetluind viaţa credincioşilor săi cu mirul sfînt al ortodoxiei tradiţionale,
iar cea de a doua luminîndu-le orizonturile vieţii şi îndulcindu-le cu mireasma
dumnezeiască a Autorului' ei» 115. Molitielnicul conţine lucrarea de sfinţire a vieţii
individuale, iar Evanghelia lucrarea vie a Mîntuitorului pentru credincios ca fiu
al Bisericii şi al Patriei. La toate festivităţile de hirotonire, învestitură şi înscău
nare a ierarhilor, Prea Fericirea Sa a relevat acest unic rol al ierarhiei de a sluji
lui Dumnezeu şi poporului credincios, ilustrînd cu exemple sublime din istoria Bise
ricii Ortodoxe Române această, unitate de slujire şi jertfelnicie.
Ierarhia ortodoxă română din Transilvania, în special, a exemplificat odinioară
tragic tipul episcopului desăvîrşit, care, după spusele Sfîntului Ignatie Teoforul,
«pecetluieşte adevărul cu martiriul său». La numele lor sfinte se adaugă şi acela al
mitropolitului Ţării Româneşti, Antim Ivireanul. Aceeaşi pecetluire a Ortodoxiei
pînă mai tîrziu au adus-o şi unii călugări şi credincioşi transilvăneni canonizaţi de
Biserica noastră. Ierarhia trebuie să fie «slujitoare spre cele de folos, spre binele
poporului nostru, spre înălţarea patriei noastre iubite şi spre zidirea păcii în lumea
întreagă» 116.
Idealul ierarhului ortodox român prefigurat în Evanghelia lui Hristos şi în tra
diţia Ortodoxiei noastre este să fie apostol desăvîrşit. Acest ideal l-a întrupat mi
tropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, portretizat astfel de Prea Fericirea Sa : «Curat
în viaţa sa, cinstit în toată activitatea sa de apostol naţional şi bisericesc, urmărind
cu încredere şi dîrzenie idealul său făurit din nevoile şi năzuinţele poporului arde
lean... a avut fericirea să-şi vadă realizate două visuri fierbinţi, două idealuri mari:
unirea teritorială şi politică a Transilvaniei cu Patria-mamă şi unirea religioasă a
românilor la sînul Bisericii-mame Ortodoxe...» 117. Chipul reprezentativ al preoţiei
noastre a fost strălucit întrupat în preotul academician, Gala Galaction, pe care
Prea Fericirea Sa îl elogiază astfel : «Ca om şi scriitor, părintele Gala Galaction a
înţeles slujirea lui Hristos ca pe o permanentă slujire a semenilor noştri a acestor
fraţi mai mici ai Domnului. Preoţia părintelui Gala nu s-a manifestat numai de la
altar, din amvon sau din scaunul duhovniciei... ea s-a manifestat în largul vieţii,
între necazurile şi suferinţele oamenilor în marele vîrtej al luptei celor mulţi pen
tru dreptate, pentru libertate, pentru demnitate um ană»118. Numai simţirea creştină
«

t

IU . Ibidem ,, IV , p. 138.
114. Ib id e m , IV , p. 245, 249.
116. Ib id e m , V III, p. 40.

112. Ib id e m , X , p. 339.
115. Ib id e m , V I, p. 267.
117. Ib id e m , V I, p. 41, 43.

113. Ib id e m , V, p. 20.
118. Ib id e m , V, p. 188—190.
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vl <pniul literar al părintelui Gala Galaction puteau să dea o definiţie atît de fru
moasă Bisericii Ortodoxe Române : «Biserica — marea societate ale cărei statute sînt în
I vanghelie — este patroana firească şi alma mater a dezmoşteniţilor pămîntului» ll9.
Alături de el, dar pe planul vieţii obşteşti stau alte chipuri vrednice de preoţi
«mo şi-au contopit misiunea izbăvitoare de suflete cu cea izbăvitoare de dreptate
MH’Inlă. Dintre acestea, se remarcă Popa Şapcă, care «înţelesese pe deplin spiritul
învăţăturii Mîntuitorului : cerînd dreptate pentru poporul muncitor şi sărac...»120.
Acosta a fost şi este spiritul sacerdoţiului ortodox românesc: slujirea lui Hristos,
piln slujirea poporului.
Acest spirit a fost reînnoit în conştiinţa preoţimii noastre actuale, prin cursuillo de îndrumare pastorală şi misionară iniţiate şi organizate după viziunea Prea
('«'licitului Patriarh Justinian.
Ţelul primordial a fost cunoaşterea şi înfrăţirea între toţi preoţii ortodocşi
lom âni121, împrospătarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor pastorale şi de misiune nouă
Iu Biserica Ortodoxă Română, păstrarea unităţii cultului, împărtăşirea experienţelor
pastorale şi mai ales unificarea sufletească a preoţimii122. Convingerea Prea Fericirii
Sule precum şi a Sfîntului Sinod este «că unitatea noastră de credinţă va sluji deo
potrivă şi unităţii noastre româneşti» 123. Biserica Ortodoxă Română a asigurat con
ducerea de Stat a ţării noastre cu «legămîntul sacru de a apăra cu statornicie unilnl«»a noastră religioasă şi naţională» 124.
în învăţămîntul teologic de toate gradele s-a dat îndrumare spre o «teologie
pontru viaţă, să meargă în pas cu nevoile de manifestare în actualitate»125. Biseilca fiind confruntată cu era în care trăim, a cerut dascălilor de teologie să răs
pundă acestor confruntări, cercetînd tezaurul evanghelic şi patristic, prin optica adevrtrată a intereselor fundamentale ale vieţii şi astfel aceştia, «au imprimat tinerelor
ţ|«meraţii de preoţi un alt mod de a vedea şi înţelege preoţia creştină, descoperindu-i
«nracterul ei de jertfelnicie şi de slujire a aproapelui» 126.
Nivelul cultural al credincioşilor din Patria noastră a crescut considerabil şi se
dezvoltă pe o dimensiune mereu ascensivă. Clerul actual trebuie să corespundă nive
lului cultural al cetăţenilor statului nostru. De aceea, Prea Fericirea Sa, împreună cu
SI intui Sinod, ţinînd seama de nivelul cultural al credincioşilor au hotărit ca învă(Amîntul teologic să dea «preoţi culţi, plini de zel apostolic, capabili să-şi ajute
păstoriţii, în drumul lor spre lumină şi mîntuire» 127. Pe lîngă pregătirea teologică şi
pastorală solidă, tinerilor teologi li se dă o educaţie la rg ă : «...educaţia ce li se
fnce este aceea dictată de spiritul nou, prezent în toată creştinătatea, spiritul ecu
menic, spiritul dragostei între fraţi, spiritul păcii între Bisericile creştine şi al bunei
înţelegeri între oameni» 128. Acestea sînt şi trăsăturile fundamentale ale umanismului
ortodox, în care sînt instruiţi şi educaţi de Biserică teologii ei şi preoţii, pentru
<<i umanismul învăţăturii noastre ortodoxe «se identifică, în prezent, cu cele mai
nobile aspiraţii etice ale lumii contemporane» 129.
O altă latură a ecleziologiei noi a Prea Fericitului Patriarh Justinian este
*\mnagapia ortodoxă», iubirea integrală şi a tuturor fiinţelor umane. Modul existenllnl al ortodoxiei româneşti este panagapic : «Clerul şi credincioşii Bisericii noastre
U (iu convins că aşa cum trăiesc la un loc ortodocşii cu catolicii, cu baptiştii, cu
J
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121. Ib id em , IV , p. 249.
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123. Ib id em , X , p. 113.
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mahomedani, cu mozaici etc.r în bună înţelegere şi respect reciproc, tot aşa pot
trăi laolaltă în deplină pace credincioşii cu necredincioşii, respectîndu-şi unii altora
credinţa şi convingerile» 13°.
c)
Biserica Ortodoxă Română, patria şi statul. — Dacă Biserica este socotită
mama credincioşilor, patria este mama poporului a cărui unitate antropogeografică,
istorică, de limbă, de structură spirituală, de cultură, de obiceiuri şi tradiţii, de ideal
de viaţă, de credinţe şi aspiraţii, de luptă pentru apărarea unităţii şi dreptăţii este
fundamentală şi primordială faţă de Biserică. Această unitate de viaţă a poporului
îşi găseşte expresia juridică în stat. într-o patrie şi un stat pot exista mai multe
feluri de Biserici, de culte ale aceluiaşi popor. Acesta este cazul cu statul şi poporul
nostru. Prea Fericitul Patriarh Justinian, arată că, «Biserica Ortodoxă a cultivat
deopotrivă în sufletul credincioşilor ei iubirea de Hristos şi iubirea de patrie»1S1*
In ziua de 9 mai 1948, ziua victoriei, Prea Fericirea Sa arăta că «Biserica neamului românesc ia parte la închinarea ce se aduce patriei sublime şi vrednice. Biserica
se identifică cu neamul însuşi..., aducînd la altarul patriei, ca prinos de jertfă
iubirea noastră neţărmuită de neam şi ţară»132. Iubirea de Biserică şi de patrie
formează o unică datorie : «pe lîngă datoria de creştini..., datori sîntem să ne iubim:
şi patria..., duşmanii patriei sînt şi duşmanii Bisericii noastre» 133. «Preoţimea nu face
deosebire între altarul Bisericii şi cel al patriei». «Preoţimea noastră, devotată slujirii lui Dumnezeu şi patriei, este devotată conducerii Statului nostru»134. Drumul
slujitorilor Bisericii este acelaşi cu al poporului135. Din unirea sentimentelor reli
gioase cu puternicul şi acelaşi sentiment patriotic a rezultat şi unirea pe tărîra
social a credincioşilor şi slujitorilor diferitelor culte din Patria noastră136. Biserica
Ortodoxă Română a participat
cu toată însufleţirea la toate eforturile şi etapele
prin care statul şi-a dat şi a reînnoit legea sa fundamentală, Constituţia Republicii
Populare Române, apoi Constituţia Republicii Socialiste România prin care se
asigură progresul, libertatea şi
fericirea continuă a poporului nostru137.
*

Marea sărbătoare a eliberării patriei noastre, 23 August 1944, şi a începutului
noii orînduiri de libertate şi dreptate socială este socotită şi sărbătoarea Bisericii
noastre138. între Biserica Ortodoxă Română, ca şi celelalte culte din Republica
Socialistă România şi statul nostru există un raport de sprijinire : «în România*
nici un cult nu e de stat, dar nici un cult nu e sepafat de stat. Trăim în deplină
unire şi conlucrare pentru înălţarea şi fericirea poporului nostru, avînd convingerea
că prosperitatea patriei se răsfrînge şi asupra Bisericilor şi cultelor noastre»189.
Prea Fericirea Sa a formulat o patriotică mărturisire de credinţă faţă de statul nos
tru şi de preşedintele său, Domnul Nicolae Ceauşescu, astfel: «în numele nostru
şi al credincioşilor Bisericii noastre, Vă asigurăm de devotamentul şi de tot spri
jinul cu care sîntem datori pentru bunul mers al statului, pentru prosperitatea şi
bunăstarea materială şi spirituală a poporului... respect, supunere şi slujire a statului*
poporului şi conducătorilor lui» 140. Este confesiunea noastră spirituală a tuturor.
Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte au fost cooptate în Frontul Unită
ţii Socialiste, reprezentanţii lor au fost aleşi deputaţi în actuala legislatură a M arii
Adunări Naţionale.
130. I b id e m , v m , p. 45.
133.
136.
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IV , p. 281, 479.
137. Ib id em , n , p. 180 ; V, p. 18—19, 334 ; IX , p. 25..
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d)\Biserica Ortodoxă Română şi problemele sociale. — Biserica n-a separat
niciodată problemele spirituale de cele materiale şi sociale ale credincioşilor. Tradiţia
apostolică şi patristică a păstrat cu sfinţenie această structură. Dumnezeu care a dat
viaţa o şi apără. De aceea, Biserica a fost lîngă om, în drepturile lui la viaţă şi la
fericire. L-a apărat cînd acestea au fost călcate. Prea Fericitul Patriarh Justinian, pe
temeiul elaborărilor teologice a formulat poziţia Apostolatului social şi deci al Bise
ricii noastre Ortodoxe Române. «între doctrina socialistă şi doctrina creştină, dacă
sînt puncte de contradicţie, ele sînt puţine în faţa punctelor comune, în munca de
ridicare a omului, de îmbunătăţire a soartei lui, de fericire a lui» 141. Pentru îmbună
tăţirea soartei omului, statul nostru a întreprins marea operă umană de socializare
a bunurilor, visul de veacuri al omenirii. Prea Fericitul Patriarh Justinian a fixat
poziţia Bisericii noastre astfel: «Noi preţuim reformele sociale care aduc mai multă
libertate şi dreptate în lume...r noi, Biserica, n-am îndemnat pe nimeni să-şi adune
bunuri pămînteşti. Noi nu sîntem decît nişte chivernisitori ai bunurilor şi trebuie
să ne folosim cu toţii în mod egal de aceste bunuri» 142. ÎSiserica era datoare, deci,
să-şi dea aportul pentru buna orînduire a aşezărilor sociale de azi, deoarece «Dumnezeu nu i-a făcut pe unii bogaţi, iar pe alţii săraci, ci Dumnezeu, dimpotrivă, i-a
făcut pe toţi egali în a se bucura de bunătăţii^ acestei lumi» 149. Hristos însuşi ne-a
chemat la o trăire comună 144.
Biserica noastră şi-a adus aportul ei pozitiv la marea operă de cooperativizare
a agriculturii : «Pentru noi, ca sluijtori ai Bisericii, colectivizarea agriculturii nu
era o problemă străină de învăţăturile Scripturii şi Sfintei Tradiţii... Acesta a fost
şi idealul creştin... Acesta este un act măreţ, iar pentru noi, un act dumnezeiesc» 145.
Subliniind caracterul deosebit al cooperativizării, Prea Fericirea Sa a relevat carac
terul divin al muncii creatoare, productive în toate sferele de activitate pentru binele
şi fericirea tuturor cetăţenilor statului, familia unică a lui* Dumnezeu 146.
Mai mult, a aplicat principiul muncii colective chiar în mînăstirile noastre,
trecîndu-se, apoi la «organizarea mînăstirilor noastre în cooperative meşteşugă
reşti» 147. Accentuînd faptul că munca ne fereşte de patimi, că este o «nevoinţă
binecuvîntată de Dumnezeu», Prea Fericirea Sa o încadra în legile duhovniceşti
fundamentale pentru mînăstiri : «Cooperativele mînăstireşti au asigurat, deopotri
vă, nu numai viaţa economică a mînăstirilor, ci mai ales viaţa duhovnicească, deoa
rece călugării şi călugăriţele noastre, antrenaţi în muncă, sînt mai puţin expuşi
ispitelor şi căderilor de ordin duhovnicesc...148.
Cine aspiră să devină «om ceresc», nu trebuie să uite că se mîntuieşte prin
muncă, datorie divină, prin care se cîştigă împărăţia cerului, dar şi cea pămînească.
e)
Structura irenică şi panagapică a Bisericii Ortodoxe Române. Umanismul
ei. — Biserica, trupul tainic al lui Hristos, Domnul păcii, estepacea însăşi, chipul
împăcării şi unirii lui Dumnezeu cu noi, prin Hristos teandric, surparea zidului
despărţitor, unirea credincioşilor cu Dumnezeu şi unirea lor întreolaltă. Ca funda
ment incontestabil şi indivizibil al Bisericii, ea devine astfel şi fundamentul mîntuirii noastre. Prea Fericitul Patriarh Justinian pune în relief această funcţie soteriologică a păcii.
Ca slujitor al lui Dumnezeu şi al credincioşilor, şi-a împletit viaţa cu rugă
ciunea Bisericii, convertindu-şi fiinţa şi gîndirea în centrul vieţii creştine ecleziale,
t
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care este pacea. Pe drept cuvînt, cînd a vizitat pe preşedintele Confederaţiei elvetice, la Geneva, acesta l-a întîmpinat ca pe un «apostol al păcii», nu numai al
unei singure Biserici, ci al întregii creştinătăţi.
Relativ la originea păcii, Prea Fericirea Sa arată că : «Pacea a fost adusă ca
sămînţă în lume prin naşterea lui Hristos şi este sădită ca sămînţă în fiecare cre
dincios, cînd se botează... Dumnezeu cheamă pe tot omul Ia această lucrare in slujba
păcii. Fiecare se mîntuieşte numai în măsura în care ajută la întinderea şi adîncirea
păcii şi frăţietăţii în lum e»149. Cu un vibrant lirism de profunzime şi emotivitate
psalmică, Prea Fericirea Sa îndeamnă pe creştini să-şi îmbrace fiinţa lor cu veşmîntul
divin al păcii, cu suflul Duhului Sfînt, care este viaţă şi pace 150. Condiţionînd actul
mîntuirii personale şi universale de lucrarea păcii, Prea Fericirea Sa a pus în centrul
misiunii actuale a Bisericii noastre ortodoxe propovăduirea păcii.
Convulsiunile şi confruntările prin care a trecut lumea contemporană, după
cataclismul mondial al celui de al doilea război, impuneau pacea ca singurul anti
dot spiritual împotriva violenţei, împotriva dezumanizării şi ca unica energie a
echilibrului mondial şi a dreptăţii sociale. Pacea şi dreptatea s-au înfăţişat omeni
rii ca entităţi inseparabile : «apărarea păcii este cauza întregii omeniri, cauza prin
cipală a vieţii fiecărui om, fiecărei instituţii, a fiecărui popor, a' fiecărui stat, a fie
cărei religii şi a fiecărei Biserici» 151.
Sfînta Scriptură, credinţa creştină şidoctrina sfinţilor părinţi
au ca focar de
convergenţă slujirea credinciosului pentru
dobîndirea mîntuirii, dar şi pentru apă
rarea vieţii prin asigurarea păcii, libertăţii
şi fericirii152. Pacea este o cauză sfîntă,
apărarea ei aşijderea «apărarea păcii este sfîntă, căci cu noi este şi Hristos care
ne îndeamnă şi ne binecuvîntează, spunîndu-ne : «Fericiţi făcători de pace că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema» 153. în conştiinţa şi preocupările ecleziale ale
Prea Fericirii Sale şi ale Sfîntului Sinod, «lupta pentru pace, lupta pentru înfră
ţirea popoarelor, lupta pentru progres şi bunăstare generală» constituie unitar o
«misiune istorică» 154.
în pastoralele de Crăciun şi de Paşti ale Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian nu există pagină în care cuvîntul pace şi îndemnul credincioşilor la însu
şirea ei să nu apară ca nişte energii şi lumini stelare; luminile stelei din Bet
leem, care călăuzeşte viaţa noastră bisericească. Ideile arzătoare de pace din pas
toralele Prea Fericirii Sale sînt reluate în mai toate epistolele irenice către întîistătătorii Bisericilor Ortodoxe, pentru unirea tuturor în duhul biruitor al păcii. în
acest fel, în Biserica Ortodoxă Română s-a ajuns la «crearea unei puternice con
ştiinţe a preoţimii noastre asupra datoriei sale de propovăduitoare a păcii... iar
lumea creştină s-a convins că activitatea noastră pe tărîm ecumenic şi împotriva
războiului este în deplină concordanţă cu mesajul evanghelic al păcii şi înfiăţirii
între oameni» 155.
Pornind de la mesajul evanghelic că .Hristos a venit în lume, «ca lumea
viaţă să aibă şi mai mult să aibă», Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian combate
războaiele şi uciderile în m asă156. în faţa Bisericii şi a umanităţii «uciderea este
unul din cele mai groaznice şi urîte păcate», deoarece toţi oamenii au dreptul la viaţă.
Ridicînd problema actuală a ecologiei, Prea Fericirea Sa priveşte dominarea
populaţiilor subdezvoltate ca o crimă şi arată că omenirea nu va trăi mai mult prin
149. Ib id em , IV , p. 41—42.
150. Ib id em , p. 42.
151. Ib id em , p. 283—284 (su blin ie re a în
tex t).
152. Ib id em , V, p. 115—116.
153. Ib id em , p. 199, 330.
154. Ib id em , IV , p. 211.
155. Ib id em , V III, p. 198 (su b lin ie re a în text).
156. Ib id e m , V , p. 65—66.
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diminuarea numerică, ci prin dreptate şi cultivarea iubirii. Căile iubirii şi păcii
urmate de conducătorii de popoare vor aduce pe întreg pămintul «bucuria de a
trăi viaţa în libertate şi demnitate omenească» 157.
Biserica Ortodoxă Română, prin acţiunea Prea Fericirii Sale, a realizat una
din misiunile religioase : pacea şi colaborarea între confesiunile şi cultele religioase
din ţara noastră, proclamînd principiul: «...credinţele religioase nu despart pe
oameni, ci-i unesc»158, evident, în interesul v ie ţii: «în marile probleme ale vieţii,
religiile nu despart, ci unesc pe oameni»159. De la pactul păcii şi înţelegerii între
cultele din statul nostru, Biserica Ortodoxă Română şi-a extins activitatea în slujba
păcii şi pe plan extern, expusă astfel de Prea Fericirea Sa : «la întîlniri ale căpe
teniilor de Biserici, în conferinţe interortodoxe, cum a fost cea ţinută la Rodos...,
sau în mari foruri intercreştine — cum sînt Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi
Conferinţa Creştină pentru Pace — aducînd contribuţia sa la formarea unei con
ştiinţe creştine mondiale asupra responsabilităţii' morale care revine creştinilor în
rezolvarea marilor probleme contemporane» 16°. Conştiinţa creştină şi mondială a
valorii păcii pentru viaţă se înfăţişează ca o nouă forţă, care poate să învingă
orice război, potrivit îndemnului Fericitului A ugustin: «Mai bine să nimicim răz
boiul prin cuvinte, decît pe oameni prin sabie, şi să cîştigăm sau să obţinem pacea
prin pace, nu prin război»161. Prea Fericirea Sa a văzut posibilitatea unei «rezidiri
a lumii după chipul lui Dumnezeu..., după icoana împărăţiei cerurilor», în care «vor
trebui să-şi facă loc de cinste : dreptatea, blîndeţea, curăţia inimii, pacea şi bunăvoirea între oameni»lfl2... fiii lui Dumnezeu se unesc în Fiul lui Dumnezeu. «Fiind
«din neamul lui Dumnezeu» (Fapte XVIII, 28— 29), învăţătura lui Hristos îţi porun
ceşte să vezi în fiecare locuitor al pămîntului pe cel mai bun dintre fraţii tă i» 163.
Prietenii lui Hristos n-au fost împăraţii sau stăpînitorii, ci «s-au ridicat din rîndurile celor asupriţi, dintre păstorii şi pescarii săraci din Galileea neamurilor»164.
Cei mai fideli prieteni ai lui au rămas tot cei din rîndurile lor. Glasul Ortodoxiei
noastre s-a înălţat, prin Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, întru apărarea lor,
pentru că «a iubi pe oameni înseamnă a te face una cu ei, a trăi tfn fiinţa ta
proprie toate darurile şi toate nădejdile semenilor tă i» 165. Nădejdile vieţii omeni
rii stau în : înlăturarea războaielor dintre state; abolirea definitivă a colonialismu
lui ? şi deplina îndreptăţire a tuturor popoarelor la bunurile pămîntului şi la roa
dele muncii lor. Acestea sînt şi comandamentele de bază ale credinţei noastre
mîntuitoare166. Biserica trebuie să apere viaţa şi independenţa oamenilor şi mesa
jul Evangheliei este : pacea, libertatea şi frăţia tuturor oamenilor de pe p ăm în t167.
Acesta este profundul umanism al ortodoxiei noastre: «să întindem iubirea noas
tră frăţească pînă la marginile lumii..., oriunde s-ar afla aceştia (oamenii) şi oricare ar
fi neamul şi credinţa lor»168.
Adevărul iubirii lui Dumnezeu este confirmat suveran numai iubindu-i pe
oameni, nu declarativ şi evhologico-festiv, ci prin fapte concludente, aşa cum a
dovedit-o Biserica Ortodoxă Română.

Pr. Prof. N. C. BUZESCU
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DIN LEGĂTURILE BISERICII RĂSĂRITULUI
CU AMBASADORUL ANGLIEI LA CONSTANTINOPOL,
LORDUL WILLIAM PAGET
(ÎNTRE 1693-1702)
#

în decursul secolului al XVII-lea sînt cunoscute unele iniţiative luate de
cercurile Bisericii Anglicane de stat, ca şi a celor politice, de a se opune Contra
reformei dezlănţuită pe continentul european de papalitate şi Biserica Romano-Catolică. în acest scop, menţionatele cercuri au căutat să strîngă legăturile nu numai
cu protestanţii germani, olandezi, scandinavi şi alţi dizidenţi dar au urmărit chiar
o încercare de a se apropia de Ortodoxie. Un prim ţel îl constituia contracararea
prozelitismului desfăşurat în Levant de misionarii iezuiţi şi capucini aflaţi sub
protecţia Franţei şi a Casei de Austria \ Legăturile anglicano-ortodoxe — înfiripate
încă din timpul păstoririi patriarhilor de Constantinopol şi Alexandria Chirii Lukaris (cu întreruperi între 1623— 1638)2 şi Mitrofan Critopulos (1636— 1637)3 — s-au
manifestat amical în condiţiile dificile de existenţă ale Bisericii răsăritene în timpul
Imperiului otom an; cercurile ecleziastice din Anglia au trimis prima tipografie cu
1. U. M illie z, La C roisa d e du L ev a n t. R âcits m issio n a ires d es X V I I -e e t X V I I I -e siăcles,
Paris, 1943, p. 18—20, 55.
2. P ro b le m ă pe la rg tra ta tă de Io a n M ih ălcescu, L es id âes c a lv in is te s d u p a tria rch e C y rille L u k a ris în «R evue d ’h isto ire et de p h ilo s o p h ie religieuse», S trasb o u rg , 1931, p. 506—520 ;
G. H a tz ia n to n iu , P r o te s ta n t P a tria rch . T h e llfe o f C yril L u ca ris (1572—1638), P a tria rch o f C o n sta n tin o p le, L o n d o n , 1962, 160 p.

In

A rh iv e le engleze de S tat (P u b lic R ecord O ffice, State P apers, F oreign, T u r k e y ) se p ăs
trează o in te re s a n tă co respo ndenţă in iţia tă în a n ii 1625—1628 în tre p a tr ia r h u l C h ir ii şi a m b a 
sad o ru l A n g lie i la C o n sta n tin o p o l, d in 1621 p în ă la 1628, a p re c ia tu l d ip lo m a t şi c ă rtu ra r Sir
T hom as R oe

(p e n tru a c ă ru i v ia ţă şi activ itate vezi m a i recent M ic h a e l J . B ro w n , Itin era n t

A m b a sa d o r. T h e life o f Sir T h o m a s R o e . L e x in g to n , 1970, 302 p.)

D atele

scrisorilor adresate

de C h ir ii lu i R oe sîn t u rm ă to a re le : 1625 iu n ie 22 (fo n d u l citat, dos. 97/11, f. 21); iu lie 13/23
(f. 37) ; a u g u s t 12/22
(f. 145) ; decem brie

(f.

64) ; o c to m b rie

14 (f.

115) ; n o ie m b rie

16/26

(f.

12/22 (f. 164) ; decem brie 16 (f. 166) ; 1626 fe b ru a rie

8 (f. 261) ; iu lie 20/30 (dos. 97/12, f. 110)

; 1627 m a rtie

22 (dos. 97/13, f. 74) ;

1628 ia n u a rie 6 (dos. 97/14, f. 1) ; ia n u a rie 8/18 (f. 3) ; ia n u a rie 16 (f. 13)
ia n u a rie 17/27 (f. 19) ; ia n u a r ie 21 (f. 21) ; aceeaşi zi

143) ; aceiaşi

d a tă

17 (f. 218) ; a p rilie
o cto m brie 4 (f. 210); '
; aceeaşi zi

(f. 15)

(f. 23) ; ia n u a r ie 26 (f. 33) ; ia n u a rie 27

(f. 35) ; ia n u a r ie 28 (f. 37) ; ia n u a r ie 29 (f. 43) ; fe b ru a rie (fă ră zi)

(f. 43) ;

fe b ru a rie 14 (f. 51)

fe b ru a rie 24 (f. 59) ; fe b ru a rie 27 (f. 68) ; m a rtie 6 (f. 70) ; m a rtie 7/17 (f. 72) ; m a rtie 8

(f. 86)

m a i 2 (f. 125) ; Roe către C h ir ii 1628 iu lie 19/29 (dos. 97/14, f. 200). A ceastă corespondenţă a
fost s u m a r p re ze n ta tă de M. I. M anussak as, ' H

ave-x.&oxos

(xuaxi'x/q

ă\'k’r\'kofpayia K opiX X oo

Aouxapea)? 7ipos

xov ’ 'A f 7 X0 V TipeapsuT^v ev K<Dvaxavxtv<o7t 6Xet, S ir T hom as R oe (1625—1628)
(C orespondenţa secretă In e d ită a lu i C h ir ii L u k a ris cu a m b a s a d o ru l A n g lie i la C o n sta n tin o p o l

S ir T hom as R oe (1625—1628) în I l £ 7CpaY{Jtiva xoîi 0 '

;

B uC avxivoX oY ixoO SoveBpiou

12— 13 ’AîCptXtOU 1953, voi. n, A ten a, 1956, p. 533-543.
3. io a n C a rm iris, M>]xpocpa\i7)<; o KpixorcouXos x a !

avex&oxos

(M itr o fa n C rito p u lo s şi corespondenţa sa in e d ită ), A tena, 1937, p. 73—78.

OeaaaXovty/qs,

aXX^Xo^pacpia aoxoo

;
;
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litere greceşti, precum şi tipărituri în această limbă la Constantinopol4 au primit
tineri din Levant la învăţătură la Oxford5 şi au acordat ajutoare la solicitările
ierarhilor din Răsărit, strîmtoraţi de sărăcia şi nevoile bisericilor lo r6.
Teologi şi savanţi englezi ca Thomas Sm ith7, John Covel8, Sir Dudley N orth9
«au Sir Paul Rycaut10, care au locuit la Constantinopol datorită atribuţiilor ce le-au
revenit la ambasada britanică şi au călătorit în Imperiul otoman, în arhipelagul
grecesc sau chiar în Orientul creştin, au luat contact, în mod direct, cu realităţile
prezentate de Biserica Răsăritului şi au lăsat chiar scrieri asupra ei, aplecîndu-se,
cu mai multă sau mai puţină înţelegere, asupra problemelor de dogmă, cult, orga
nizare ecleziastică ş.a. Fără îndoială că în legăturile iniţiate cu Ortodoxia, cercu4. M . R enieris, Mîjxpocpavî]? o KpLT07toi)Xo<; x a i ol ev ’ A f ^ X i a x a l TepfAavta «ptXot auTOO
(1617—1628) (M itro fa n C rito p u lo s şi le g ă tu rile sale cu A n g lia şi G e rm a n ia (1617—1628), A tena
1893, p. 29—31 ; T eodor M . Popescu, R a p o rtu rile d in tre o r to d o c ş i şi a n g lica n i d in s e c o lu l X V I
pînă la anul 1920, în «Ortodoxia»», X (1958), nr. 2, p.
178—183 ; C16obule T sourkas,
L es d eb u ts
d e V e n s e ig n e m e n t p h ilo s o p h iq u e e t d e la lib re p e n s â e
dans les B alka n s. La v ie e t V o e u v r e d e •
T h â op h ile C o ry d a lâ e (1570—1646), T hessalonique, 1967, p. 55—57 etc.
5. Vezi m a i ales N ico lae V ă tă m a n u , În vă ţa ţi g r e c i fo r m a ţi la O x fo r d şi la H alle şi le g ă 
tu rile lor cu ro m â n ii la în c e p u tu l s e c o lu lu i al X V I I l-le a în « C o n trib u ţii la isto ria în v ă ţă m în tu lu i
rom ânesc. C ulegere de s tu d ii» , B u cu re şti, 1970, p. 190—205.
6. A s u p ra

r a p o r tu r ilo r

d in tre

a n g lic a n is m

şi o rtodox ie

sub

aspect isto ric

vezi

m ai

cu

se am ă Io a n C a rm iris , 'O pft65o£ia x a t 7tpoTEaTavTiafx6s (O rto d o x ia şi P ro te s ta n tis m u l), voi. I,
A tena, 1937, p. 317 ş.u. ; T. Popescu, op. cit., p. 177—184 ; St. F. B ayne, O r th o d o x y and A n g lica n ism , în «S o b o rn o st», 1964, nr. 11, p. 617—621 ; D . C. A m z ă r, A n g lik a n is m u s u n d O r th o d o x ie
im G e s c h ic h te u n d G e g e n w a r t... în «Kyrios»^, 5 (1965),
n r. 4, p. 215—238 ; Io n B ria ,
A s p e c t e ale
reia ţilo r d in tre O r to d o x ie şi A n g lica n ism , B u c u re şti, 1968, p. 145—154 etc. Intr-o scrisoare a d re 
sată la 17 decem brie 1701 C ongregaţiei D e P ro p a g a n d a F id e de către c a r d in a lu l L eopold
K o llo n ic, p r im a tu l U n g a rie i sub H a b s b u rg i, se a ră ta că « a P a tria rc h a C o n s ta n tin o p o lita n o legatos in A n g lia m L o n d in u m eo fin e m issos, u t R e x A n g lia e R esidentis su i m e d io a p u d P o rta m
O tto m a n ic a m e fficiat, u t fu tu ris post h a c te m p o rib u s P a tria rc h a C o n s ta n tin o p o lita n u s protectione Regis A n g lia e g au d e re possit», cf. X X X Z u r G e s c h ic h te d er U n ion d er g r i e c h f i s c h e y K ir c h e
m it d er r d m is c h e n în «K o rre sp o n d e n zb la tt des V ereins fu r S ie b e n b u rg isch e L a n d e s k u n d e » ,
H e rm a n n sta d t, V I (1883), n r. 3, p. 21.
7. D espre T h o m as S m ith (1638—1710), teolog a n g lic a n şi profesor la «M ag d a le n C ollege»
d in O x fo rd , c a p e la n al a m b a sa d e i engleze d in C o n s ta n tin o p o l (1668—1671) — u n d e a cunoscut
pe s p ă ta ru l M ilescu — şl a u to r al lu c r ă r ii D e G r a e c a e E c c le s ia e h o d ie r n o stă tu E p istola (O x ford,
1676) în care s-a a ră ta t fa v o ra b il a p ro p ie rii între| a n g lic a n is m şi ortodoxie, la P a u l C e rn o v o de anu
ş i O lga C icanci, Ştiri n o i d e s p r e S pătaru l N ic o la e M ilescu şi rela ţiile lui c u t e o lo g u l a n glica n
T h o m a s S m ith, în «B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » , L X X X I X (1971), nr. 3—4, p. 326—336.
8. A tr ă it în tre 1638—1722, fiin d succesorul lu i S m ith în calitate de c a p e la n
al a m b a sa d e i
engleze d in C o n s ta n tin o p o l (1671—1676) ; a v iz ita t G recia şi A sia M ic ă ; în to rs
în A n g lia , a
o c u p a t fu n c ţia de profesor la «C h rist’s College» d in C a m b rid g e la 1688 ; a lăs a t u n ju r n a l
— editat d o ar în parte — a l c ă lă to riilo r sale în O rie n t (vezi E x tra cts f r o m th e D iaries o f
D r. J oh n C o v e l b y J. T heodor B ent, E a rly V o y a g e s an d T ra v els in t h e L ev a n t, L o n d o n , 1893),
şi o lu c ra re g e n e ra lă a s u p ra B ise ricii greceşti, tip ă r ită în 1722 (cf. D ic tio n a r y o f N ation a l B io g r a p h y , X II, p. 355).
9. F in a n c ia r şi e co n o m ist (1641—1691), fu n c ţio n în d ca tezaurier la c o n s u la tu l englez d in
S m ir n a la 1662 a p o i la C o n s ta n tin o p o l ; s-a reînto rs în A n g lia la 1680, fiin d în n o b ila t în 1682 şi
d e v e n in d şef al v ă m ilo r în 1683, a p o i a l T e zauriei (D ic tio n a r y o f N ation a l B io g r a p h y , X L I, p.
152). P e n tru v ia ţa şi a c tiv itate a sa în O rie n t vezi R oger N o rth , T h e L ife o f th e H o n o r a b le Sir
D u d ley N orth ..., (L o n d o n , 1744).
10. C u n o scu t isto ric al Im p e r iu lu i o to m a n , secretar al a m b a sa d e i engleze d in C o n s ta n 
tin o p o l 1661—1667 a p o i c o n su l la S m ir n a (1667—1677),. a u to r — p rin tre altele — al lu c r ă r ii T h e
P r e s e n t S tate o f th e

G reek

and A r m e n ia n

C h u rch es, A n n o

C hristi...

(L o n d o n ,

1679). A su p ra

lu i vezi în special S o n ia P. A nderso n, Sir P aul R y c a u t, F. R. S. (1629—1700) : his F a m ily and
W ritin g s în «P ro ce e d ing s of th e H u g u e n o t Society o f L o n d o n » 1, voi. X X I (1969), n r. 5, p. 464—491.
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rile anglicane n-au fost întru totul dezinteresate şi urmăreau nu numai să combată
misionarismul catolic în Imperiul otoman, dar să desfăşoare şi o activitate de
oarecare prozelitism în rîndul clericilor răsăriteni, spre a-i face mai receptivi faţă
de noua învăţătură protestantă. în asemenea condiţii a luat fiinţă, în 1692, un
Colegiu grec (Greek College) la «Gloucester Hali» (Oxford), din iniţiativa profeso
rului Benjamin Woodroffe, canonic la «Christ Church» şi rector la «St. Bartholomew», de lîngă «Royal Exchange» din Londra 11.
x
Cu tot apelul lansat în 1694 de entuziastul cleric către patriarhul de Constantinopol, Calinic al II-lea (păstorind pentru a treia oară între 1694— 1702), prin
care îl ruga să încuviinţeze trimiterea la studii a 20 de tin e ri12 din Orientul elenic
şi-i expunea în detaliu programa analitică a Colegiului13, iniţiativa sa a fost încu
nunată de prea puţin succes. într-adevăr, fie din cauza depărtării, a interdicţiei auto
rităţilor otomane, a rezervelor manifestate de Biserica Ortodoxă şi probabil, în bună
măsură, concurenţei făcute de şcolile catolice din Italia, ce se bucurau de o veche
tradiţie în opera de cultivare a tineretului greco-levantin, recrutarea studenţilor s-a
dovedit a fi anevoioasă14. Woodroffe s-a simţit atunci nevoit să intervină în 1696 pe
lîngă ambasadorul Angliei la Constantinopol, lordul W illiam Paget, cerîndu-i asistenţa 15.
Acest iscusit şi cultivat diplomat, vorbind cu uşurinţă mai multe limbi —
printre care latina şi greaca — , bun cunoscător al situaţiei din răsăritul Europei 16,
era într-adevăr personajul cel mai nimerit la care se putea face apel în cazul
amintit. In timpul şederii sale la Constantinopol, ambasadorul englez a întreţinut
personal sau prin corespondenţă, ori prin mijlocirea secretarilor şi dragomanilor săi
levantini Perone şi Tarsia, numeroase relaţii nu numai cu personalităţi din lumea
politică şi militară-europeană, capete încoronate, miniştri, generali, diplomaţi austrieci,
olandezi, poloni, ruşi, dregători otomani, ca şi cu domni din Ţările Române, învăţaţi
cum ar fi Stolnicul Constantin Cantacuzino, dar şi cu înalţi clerici ai Bisericii Răsă
ritului 17 (patriarhi, episcopi, preoţi).
Cunoştinţele, relaţiile create şi prestigiul de care se bucura la Poarta oto
mană, unde iniţiase cu ambasadorul Olandei, Jakob Colyer, negocieri de pace între
turci şi adversarii lor creştini coalizaţi în «Liga Sfîntă» în timpul războiului dezlăn
ţuit după asediul nereuşit al Vienei la 1683 18f îl făceau apt pe lordul Paget să răs11. E. D . T appe, T h e G r e e k C o lle g e at O x fo r d 1699—1705, în « O x o n ie n s ia » , X I X (1954),.
p. 92—94, u n d e se d au toate a m ă n u n te le în le g ă tu ră cu în fiin ţa r e a C o le g iu lu i. în tr- u n pros
pect tip ă rit, d ifu z a t dq B. W o o d ro ffe , in titu la t, A M o d el o f a C o lle g e t o b e se ttle d in th e U n iv e rs ity f o r th e E d u ca tion o f s o m e Y o u th s o f th e G reek, C h u rch se e x p u n e a u p ro p u n e rile de orga
n iza re a acestui in s titu t de în v ă ţă m în t, s u s ţin u t p r in c o n trib u ţii v o lu n ta re , ce u rm a să p rim e a s c ă
vreo 20 de tin e ri (14—20 ani) d e stin a ţi a deveni preoţi şi în v ă ţă to r i în p ro p ria lo r ţară.
12. Cîte 5 de fiecare p a tria rh ie (C o n stan tin o p o l, A le x a n d ria , A n tio h ia şi Ie ru s a lim ).
13. C are tre b u ia să c u p r in d ă predarea lim b ilo r la tin ă , greacă şi ebraică, apo i filo z o fia
de toate g e n u rile , m e d ic in a şi m a te m a tic a , p r in rotaţie, a p o i teo lo gia e x p u să d u p ă E v a n g h e lii
şi p re lu c ra tă d u p ă vechile cano ane şi p ă r in ţii greci ai B ise ricii (cf. T appe, o p . cit., p. 96).
14. De aceea în acest a ş e z ă m în t de c u ltu r ă au fost in v ita ţi şi a lţi s tră in i p rin tre care
u n fran cez şi s tu d e n tu l în teologie P a l G y o n g y o si (1668—1743), c a lv in is t d in D ebrecen, p ro m o v a t
u lte rio r «presbyter ecclesiae a n g lic an a e » şi care reîntors în U n g a ria a su fe rit persecuţii d in
partea a u to rită ţilo r h ab sb u rg ic e (cf. T appe, op. cit., p. 95).
15. Ib id em , p. 96.
16. B io g ra fia d ip lo m a tu lu i şi activ itate a sa p o litic ă, în D ic tio n a r y o f N ational B io g r a p h y y
X L III, p. 64 ; A . C. W ood, A H is to r y o f th e L ev a n t C o m p a n y , O x fo rd , 1935, p. 131—132 şl 232.
17. A m ă n u n te la P a u l C e rn o v o d e an u , A r h iv a d ip lom a tică a lo rd u lu i W illiam P a g et (1637—
1713), in «R evista A rh iv e lo r» , L I I (1975), voi. X X X V II , nr. 1, p. 80—92.
18. Cf. C o lin Jo se p h H eyw ood, E nglish d ip lo m a c y b e t w e e n A u s tr ia and th e O ttom a n E m p ir e in th e w a r o f th e Sacra Liga 1684—1699, w ith sp ecia l r e f e r e n c e to th e p e r io d 1688—1699
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pundă solicitărilor profesorului Woodroffe. Diplomatul englez nu urmărea — prin;
recrutarea de tineri destoinici din Orientul ortodox ,spre a fi trimişi la învăţătură
la Oxford — să susţină doar vederile Bisericii Anglicane, ci dorea ca la întoarcerea
lor aceşti studenţi să poată fi folosiţi ca tălmaci în serviciul ambasadei şi al influ
entei Companii a Levantului în Imperiul otom an19. Astfel lordul Paget a izbutit să
convingă 13 tineri din Răsăritul Europei şi Orientul Apropiat20 să ia calea înde
părtatei Anglii pentru învăţătură între anii 1699— 1705. Ceea ce trebuie să ne re
ţină, însă, atenţia este textul Scrisorii adresate de ambasadorul englez lui W oo
droffe la 8 ianuarie 1697 prin care îi făcea cunoscut că va trimite la Colegiul
din «Gloucester Hali» pe fiul kapukehaiei domnului Ţării Româneşti la Constan
tinopol — cunoscutul agent brîncovenesc îanaki Porphyhirita21 — şi pe o rudă as a 22, dar dacă aceşti tineri au ajuns într-adevăr la Oxford şi în caz afirmativ,
dacă sînt aceiaşi cu
cei al căror nume ne este cunoscut, este foarte greu de răspuns în stadiul actual al documentaţiei de care dispunem.
Arhiva lordului William Paget — în prezent depusă la Biblioteca Şcolii de
studii orientale şi africane de pe Ungă «Universitatea din Londra» şi consultată de
noi prin amabila încuviinţare a posesorului ei, marchizul de Anglesey — oferă însă
şi alte documente inedite menite a ilustra relaţiile amintitului ambasador cu înalte
feţe bisericeşti din Răsăritul ortodox ca şi rolul său de mentor al tinerilor trimişi
din Orientul creştin la învăţătură în Anglia.
Preotul Dionisie Grecul. — Printre primii cursanţi recrutaţi de Woodroffe la
Oxford s-a numărat, astfel, în anii 1693— 1694 «Dionysius the Graecian» (Dionisie
grecul), un preot în vîrstă, care preocupat de studii matematice, venise să se ini
ţieze — în afara problemelor de ordin teologic — şi în ştiinţele exacte la Colegiul
de la «Gloucester Hali» 23; întors peste cîţiva ani în patrie, cu o frumoasă biblio
tecă achiziţionată în
timpul şederii sale în Anglia, îl întîlnim menţionat în cores(L ondra, 1970, teză de doctorat, p ă s tra tă In B ib lio te ca S e n a tu lu i U n iv e rs ită ţii d in L o n d ra ) şi
L u d o v ic D e m e n y — P a u l C e rn o v o de anu, R ela ţiile p o litic e a le A n g lie i c u M old ov a , Ţara R o 
m â n ea scă şi T ran silvan ia în s e c o l e l e X V I —X V III, B u cu re şti, 1974, p. 189—209.
19. E. D . T appe, o p . cit., p. 97—98. C o m p a n ia L e v a n tu lu i care a s p r ijin it la în c e p u t p ro 
ie ctul şi a trim is pe c h e ltu ia la ei u n n u m ă r de tin e ri d in O rie n tu l elenic la O x fo rd spre a
în v ă ţa engleza şi a fi folosiţi la întoarcerea lo r ca d ra g o m a n i, s-a a ră ta t n e m u lţu m ită de re
zultatele o b ţin u te , m a i ales că m a jo rita te a b u rs ie rilo r a u p ă ră s it d u p ă p u ţin tim p C olegiul dela «G loucester H a li* , m utîndu- se în O la n d a sau la u n iv e rs ităţile ge rm ane ; de aceea în 1704
direcţia C o m p a n ie i s-a opus tr im ite r ii u n u i a lt lo t de tin e ri în A n g lia de către S ir H obert
S utto n , succesorul lo r d u lu i P aget ca a m b a sa d o r la C o n s ta n tin o p o l (cf. A . C. W ood, op. cit. p. 227).
20. S im e o n şi G heo rg he O m iro s, d ra g o m a n i ai c o n s u la tu lu i englez d in S m irn a (între
1699—1704), G h eo rg h e şi Io a n A p ta lo s (între 1699—1703), în r u d iţi cu p a tr ia r h u l G a b rie l al III-lea
al C o n s ta n tin o p o lu lu i (1702—1707), Ş tefan C o n stantino s, fiu de negustor b o g at d in S m irn a (între
1700—1702), S e ra fim d in M y tile n e (între 1701—1703), G heorghe M arules (în 1702), M ih a il D am iralis (la 1702), F rancisc P rossalentis (între 1703—1705), M atei d in P ăros (la 1702), A le x a n d ru Hella d iu s (între 1703—1707), T heodorus B a siliu s «de P o n to E u x in o » (de la M area N eagră) (în tre
1702—1704) şi E u s ta tiu s P lacicus (asupra c ă ru ia re v e n im m a i jo s), cf. E. D . T appe, A lu m n i o f
th e G r e e k C o lle g e at O x fo r d 1699—1705, în «Notes a n d Queries»', M arch 1955, p. 110—114.
21. V iaţa şi activitate a, vezi, m a i ales, Bas. V I. Sfyroeras, Ol Spo^ofxavot xou axoXou (D ra 
g o m a n ii flo te i), A te n a, 1965, p. 86—93, ia r p e n tru re laţiile sale cu lo rd u l Paget, P. C e rn o v o d e an u ,
A rh iv a d ip lom a tică ..., p. 83—84.
22. E. T appe, T h e G r e e k C o lleg e..., p. 109. In a rh iv a Paget m a i fig u re a z ă o scrisoare tr i
m is ă a n te rio r de P ag e t lu i W o o d ro ffe , d in C o n sta n tin o p o l, la 1 aug ust 1696 în care discuta p ro 
b le m a trim ite r ii u n o r tin e ri greci să studieze în A n g lia ia r la 8 ia n u a rie 1697 d ip lo m a tu l e n g le r
se adresa c h ia r e p is c o p u lu i de L o n d ra , a r ă tîn d că şl P a tr ia r h ii de C o n s ta n tin o p o l şi Ie r u s a lim
îşi d ăd u se ră c o n s im ţă m în tu l p e n tru această acţiune.
23. E. T appe, T h e G r e e k C o lleg e..., p. 95~
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pondenţa lordului Peget. Astfel, la 17 ianuarie 1698 diplomatul englez scria din
Adrianopol subalternului său din Smirna, consulul W illiam Raye, aducîndu-i la
cunoştinţă următoarele: «Am primit, nu de mult, o scrisoare din Moreea, cu data
de 31 august 1697, de la un Dionisius Babo (adică bătrîn — n.n.) un preot grec
din Larissa, care se plîngea că este persecutat pentru anumite cărţi pe care le-a
adus din Anglia. Treaba este că acest călugăr a fost în Anglia acum vreo 4—5 ani
şi a studiat la Universităţile noastre de la Oxford şi Cambridge vreo 3 ani, fiind
primit cu multă bunăvoinţă acolo şi întreţinut din
milostenie; în această vreme
făcînd cunoştinţă cu cîteva persoane de vază, din
dărnicia lor a primit atît de
mulţi bani încît a fost în măsură să-şi cumpere o foarte bună colecţie din Părinţii
Greci (ai Bisericii) şi alte cărţi în valoare poate de aproape 100 lire sterline. Aceste
cărţi astfel cumpărate alcătuiau bunul său. Cu toate acestea, el a promis în faţa dom
nului George W heeler24 şi a altora, ca, după moartea sa, să lase această colecţie
vreunei biserici greceşti (ortodoxe — n.n.), sau mînăstirii din provincia lui de obîrşie.
Acum, se pare, că bizuindu-se pe această promisiune, cîţiva mitropoliţi pre
tind cărţile ca şi cum n-ar fi ale lui şi vor să le ia de la dînsul, ceea ce nu este
drept a se încuviinţa. Deşi el a făcut o astfel de promisiune, cu toate acestea, prin
lege, are o netăgăduită stăpînire asupra lor, pe care nimeni nu o poate pune la
îndoială şi prin care el poate să le folosească în timpul vieţii aşa cum gîndeşte.
De aceea dacă Mitropolitul tău (adică din eparhia destinatarului — n.n.) sau ori
care altul ar încerca să-l tulbure (pe Dionisius — n.n.) cu această pricină, eşti ru
gat să-i dai acel sprijin pe care îl vei crede trebuincios în aşa fel încît sărmanul
om să fie îngăduit şi să aibă înlesnire spre a-şi continua învăţătura sa» 25.
9

Indiferent de litigiul prezentat în această scrisoare şi de rezolvarea lui — ce nu
ne este cunoscută — important este faptul că documentul ne relevă un aspect intere
sant al activităţii unui cleric ortodox studiind în Anglia şi achiziţionînd din această
,ţară literatură patristică, a cărei lipsă se făcea resimţită în bibliotecile mănăstireşti
din Orient.
Lordul Paget şi Stolnicul Constantin Cantacuzino. — Din schimbul de scrisori
iniţiat între lordul Paget şi Stolnicul Constantin Cantacuzino mai aflăm şi de legă
turile stabilite de diplomatul englez şi cu o altă înaltă figură a Bisericii Răsăritene
şi anume cu aceea a faimosului patriarh cărturar al Ierusalimului Dositei al II-lea
$

24. C ă lă to r englec în G recia, a u to r al lu c r ă r ii A J o u r n e y in G r e e c e (L ondo n, 1682).
25. I h a v e r e c ^ e iv e y d a le tte r , n o t lo n g sin ce, d a ted f r o m M o r e a th e 31 A u g ( u s t y 1697’
tis fr o m o n e D ion isiu s B a b o , a G r e e k p r ie s t o f Larissa, w h o c o m p la in d th a t h e is p e r s e c u te d f o r
c e r ta in b o o k s h e had b ro u g h t o u t o f E ngland ; th e b u sin ess is, th is M o n k w e n t in to England
a b ^ o u y 4 o r 5 y e a r s s in c e & stu d ied in o u r XJniversities o f O x fo r d & C a m b rid g e a b o u t 3 y e a r s ,
b ein g th e r e k in d ly r e c e i v e d & e n ter ta in d f o r ch a r ity ; in th a t tim e h a v in g m a d e a cq u a in ta n ce
w ith s e v e r a ll w o r t h y p e r s o n s , f r o m th e ir lib era lities h e r e c ^ e iv e y d s o m u c h m o n ( e y y as e n a b led him to b u y a v e r y g o o d c o lle c tio n o f G r e e k fa th e r s & o th e r b o o k s to th e v a llu e o f p e r h a p s a b o u t 100 p o u n d s E nglish. T h e s e b o o k s s o b o u g h t w e r e his o w n , y e t h e p r o m is e d ,
S ^ ig n o y r G e o r g e W h e e le r & o th e r s , th a t w h e n h e d ied h e w o u ld le a v e th a t c o lle c tio n to s o m e
G r e e k c h u r c h o r m o n a s te r y o f th e p r o v in c e o f w h ich h e w a s. N o w it s e e m s , u p o n th e know ^
le d g e o f th is p r o m is e s o m e M e tr o p o lite s p r e te n d th e b o o k s w e r e n o t his & w o u ld ta k e th em
.fro m h im j w h ic h c a n n o t in ju s tic e b e d o n ( e y , f o r th o ( ! ) h e m a y h a v e m a d e su ch a p ro m is e , y e t
b y law h e has an in d o u b ted p r o p r ie t y in th e m w h ich n o b o d y c a n q u e s tio n & b y w h ich h e
m a y u s e d u rin g life as h e th in k s it. I f t h e r e f o r e y o u r M e tro p o lita o r a n y o th e r sh ou ld d istu rb
h im u p o n th e o c c a s io n , y o u a r e d es ir e d to g iv e him that a ss is ta n c e shall b e n e c e s s a r y , that
th e p o o r m a n m a y b e p e r m itte d & h a v e le a su re to c o n tin u e his s tu d y (B iblioteca Ş co lii de
s tu d ii o rie n tale şi africa n e de pe lîn g ă U niversitatea d in L o n d ra , P a g e t P a p ers, B u n d le 18,
*doc. 28, f. 33—33 v).
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Notara (1669— 1707). Astfel în epistola adresată de stolnic lui Paget la 27 iunie
1695, învăţatul dregător român îi recomanda acestuia ca pe viitor să facă apel,
pentru treburile sale şi la influentul înalt ierarh menţionat mai sus28; la asemenea
invitaţie, diplomatul răspundea din Adrianopol la 23 iulie, acelaşi an, că patriarhul
părăsise cu puţin timp înainte oraşul Inapoindu-se la Constantinopol şi că va men
ţine mai departe legăturile cu e l 27.
într-adevăr în arhiva Paget s-a păstrat o frumoasă scrisoare în limba greacă,
în original, adresată de Dositei al II-lea ambasadorului englez, la9 februarie, fără
menţiunea anului, prin care îl ruga să facă dreptate într-un litigiu de creanţă ivit
între negustorii constantinopolitani28; potrivit uzanţelor şi îndatoririlor ce le avea,
trimisul englez la Poartă trebuia să asigure protecţia conaţionalilor săi din Com
pania Levantului şi să judece — sau să arbitreze — ori şi ce conflict ivit între
aceşti negustori şi localnici29, mai ales în probleme de creanţe, aşa cum se prezenta
situaţia şi în cazul de faţă.
Tot prin intermediul Stolnicului Cantacuzino, i-a fost recomandat lordului Pa
get şi un vlădică de pe meleagurile româneşti, anume Dionisie, «episcop al Cernavodei»30. Ierarhul s-a aflat la Rusciuk (Russe) în primăvara anului 1699, spre a
ieşi în întîmpinarea ambasadorului englez care, împreună cu colegul său olandez,
Colyer şi suitele lor, se înapoiau la Constantinopol de la Karlowitz, unde — da
torită medierii lor încununate de succes — se semnase la 16/25 ianuarie «Tratatul
de pace» între austrieci, poloni şi veneţieni pe de o parte şi turci, pe de alta.
Lordul Paget a fost salutat la Rusciuk numai de amintitul ierarh, deoarece emisa
rii lui Constantin Vodă Brîncoveanu şi ai Stolnicului Cantacuzino, marele portar
Matei Clironomos şi secretarul domnesc Andreas Wolf, trimişi cu daruri, au sosit
prea tîrziu, după plecarea delegaţilor străini din localitate31. Stolnicul a scris am
basadorului, din Bucureşti, la 28 aprilie 1699, făcîndu-i cunoscut că
episcopul de
Cernavodă a sosit în oraşul de scaun al Ţării Româneşti istorisindu-i primirea ce
i-a făcut-o oaspetelui englez la Rusciuk, regretînd totodată întîrzierea solilor tri
mişi din principatul Ţării Româneşti; în încheiere îl ruga pe Paget să aibă în grija
sa pe susamintitul cleric care va veni la Adrianopol32.
în toamna aceluiaşi an, episcopul Dionisie se adresa direct la 31 octombrie
diplomatului englez, reamintindu-i bunăvoinţa de care dăduse dovadă faţă de sine
‘

«

26. B u n d le 59, doc. 4, p. 7, Cf. şi E. D. T appe, D o c u m e n ts c o n c e m i n g R um ania in
th e P a g et P a p ers în «The S lav o n ie a n d E ast E u ro p e a n R e v ie w », X X X I I I (1954), nr. 80, p. 205.
27. P a g et P a p ers, B u n d le 12, doc. 26, f. 41.
28. P. C e rn o v o d e an u , A r h iv a d ip lo m a tică a lord u lu i W illiam P aget..., p. 88. A se vedea A n e x a 1.
29. A . C. W ood, A H is to r y o f th e L e v a n t C o m p a n y , p. 230—232. P redecesorii lo r d u lu i P a 
get la P o arta o to m a n ă , ca H eneage F in c h , lo rd W in c h ilse a (1660—1669) sau Ja m e s lo rd C handos
(1680—1687), a rb itra se ră astfel de litig ii în tre n e g u sto ri scoţieni sau s tr ă in i p u ş i sub protecţie
engleză şi cupeţi greci o ri le v a n tin i de la C o n s ta n tin o p o l şi ţările ro m â n e (cf. E. D . Tappe,
P a trick S im son : A S co ttish M erch a n t in th e M old a via n P ota sh T rade, în «T he S lav o n ie an d
East E u ro p e a n R e v ie w », X X X (1952), nr. 75, p. 494—513 ; P. C e rn o v o d e a n u / Un e p is o d din 16S5
al rela ţiilor d in tre A n g lia şi M o ld o v a , în « D a n u b iu s ^ , G a laţi, V (1971), p. 13^—153).
30. P o m e n itu l ie ra rh este a m in tit şi în C o n d ica de v e n itu r i şi c h e ltu ie li a V istieriei
d in tim p u l lu i B rîn c o v e a n u . A stfel acest catastif de socoteli m e n ţio n e a ză că la 15 m a rtie 1703
(7211) s-au d at «138 tal<^erij>... la V lă d ic a C e rn o v o d e an u R ăd ică de C e rn a v o d ă = n. n .^ m e rg în d
la O d riiu < A d r ia n o p o l = n. n.^>, lu i de c h e ltu ia lă ta l^ e r i^ 100 şi la doi se im en i şi la u n
c ă lă ra ş m e rg în d îm p r e u n ă cu el ta l^ e ri^ 38» (cf. C on d ica d e v e n itu r i şi c h e ltu ie li a V istieriei
1694—1704, ed. C. A ricescu, B u cu re şti, 1873, p. 715).
31. E. D. T appe, D o c u m e n ts c o n c e m i n g R um ania in th e P a g et P a p ers..., p. 205—206 ; L.
D e m e n y şi P. C e rn o v o d e an u , op. cit., p. 208.
32. P a g et P a p e r s , B u n d le 59, doc. 47, f. 93—94.
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şi rugîndu-1 să-i acorde şi mai departe protecţia lui la Adrianopol, lucru pentru
care se simţea deosebit de îndatorat 88.
Lordul Paget şi Hrisant Notara. — Aceeaşi curtenie a manifestat-o lordul Paget
şi faţă de nepotul patriarhului Dositei al II-lea, anume Hrisant Notara, pe
atunci arhidiacon iar mai tîrziu succesor întru păstorire în scaunul Ierusalimului
al unchiului său, un cărturar înzestrat ca şi înaintaşul lui şi care şi-a desăvîrşit
învăţătura în şcolile A pusului34. Hrisant îi scria amintitului ambasador din Ieru
salim la 10 decembrie 1701 mulţumindu-i pentru posibilitatea ce o avusese de a
călători de la Constantinopol pînă în Palestina la bordul unei corăbii engleze pe
cheltuiala binefăcătorului său, în tovărăşia mai multor călători englezi plecaţi în
pelerinaj în Ţara Sfîntă ; îşi exprima totodată regretul faţă de Paget dacă nu-1 va
mai putea întîlni la reîntoarcerea sa la Constantinopol, du-pă sărbătorile Paştelui,
avînd în vedere iminenta întoarcere în patrie a diplomatuluias.
0

Lordul Paget şi domnul Constantin Brîncoveanu. — într-adevăr după o misiune
de aproape zece
ani îndeplinită cu mult succes la Poarta
otomană, lordul
Paget a fost rechemat în patrie, luînd drumul de înapoiere spre
Anglia pe uscat.
El şi-a ales ca itinerar ruta Balcani — Ţările Române— Ungaria—Austria — pînă în
Occident, spre a străbate — desigur — Ţara Românească şi Transilvania şi a-şi
cunoaşte corespondenţii cu care schimbase nenumărate scrisori, în primul rînd pe
Domnitorul Brîncoveanu şi Stolnicul Cantacuzino.

La Bucureşti,
în aprilie 1702, diplomatul englez a avut parte, după cum se
ştie, de o primire foarte călduroasă36. Stolnicul a intrat în legătură şi cu eruditul
însoţitor al lui Paget, capelanul ambasadei, Edmund ChishuII (1671— 1733), căruia
i-a dăruit cîteva tipărituri în limba greacă cu caracter religios ieşite de sub
teascurile Mitropoliei din Bucureşti şi ale Mînăstirii Snagov37, precum şi — aproape
cu siguranţă — un exemplar al preţioasei sale hărţi a Ţării Româneşti, editată la
Padova în limba greacă la 170038; învăţatul român a primit, la rîndul lui mai multe
cărţi cu subiect teologic oferite de clericul anglican39.
în numeroasa suită a lordului Paget se mai aflau şi doi
studenţi recrutaţi
spre a-şi face studiile la Oxford, anume Francisc Prossalentis, diacon din Corfu de
23 de ani şi Alexandru Helladius, originar din Larissa, în vîrstă de numai 16 a n i40.
33. P. C e rn ovo de anu, A r h iv a d ip lo m a tică a lord u lu i... P a g e t, p. 88—89. A se vedea A n e x a I I
34. Cf. B o rje
K nos, L ’ h is to ir e d e la littârature n â o -g r e c q u e . La p â rio d e ju s q u ’ e n 1821,
U p p sala, 1962, p. 458—459. P e n tru ro lu l ju c a t de H ris a n t în o rg a n izare a în v ă ţă m în tu lu i su p e rio r
la A c a d e m iile d o m n e şti d in B u c u re ş ti şl Iaşi, vezi A ria d n a C a m a rian o - C io ran , A c a d e m iile
dom 
n eşti din B u c u r e ş ti şi Iaşi, B u c u re şti, 1971, p. 34—37, 70—72 etc.
35. P. C e rn ovo de anu, o p . cit., p. 88. A se vedea şi A n e x a III.
36. L. D e m â n y şi P. C e rn o v o d e an u , o p . cit., p. 213—214.
37. E d m u n d C h ish u II, T ra v els in T u r k e y and b a ck t o E nglan d..., L o n d o n , 1747, p. 80 ş î
88 ; P. C e rn o v o de anu, Ţ ă rile r o m â n e în v iziu n ea că lă to rilo r e n g le z i (a d ou a ju m ă ta te a s e c o 
lului al X V I I -le a şi p r im e le d e c e n ii ale c e lu i d e al X V III-le a ) în « S tu d ii şi m ate riale de is to rie
m e d ie », V I (1973), p. 129.
38. C o n s ta n tin C. G iu re scu , H arta S toln icu lu i C on sta n tin C a n ta cu zin o , în
«Revista isto
ric ă r o m â n ă » , X I I I (1943), n r. 1, p. 24 ; P. C ernovodeanu, o p . cit., p. 138.
39. fîste v o rb a de cărţile II C ard in alism o din Santa C h iesa (V enezia, 1668) şi II N ip o tis m o
di R o m a (f. 1., 1667), p u r tîn d s e m n ă tu ra a u to g ra fă a lu i C h is h u II, cf. C o rn e liu D im a - D răg a n ,
B ib lio te c i u m a n is te ro m â n eşti, B u c u re şti, 1974, p. 50.
40. E. D . T appe, A lu m n i o f th e G r e e k C olleg e..., p. 111—112. P e n tru H e la d iu s şi Prossalentis.
m a i vezi şi B. K no s, o p . cit., p. 482—483 şi N . V ă tă m a n u , în v ă ţa ţi g r e c i fo r m a ţi la O x fo r d ş t
la H alle..., p. 198—200.
’
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Spre Colegiile anglicane. — Celor de mai sus li s-a alăturat un tînăr medic
specialist în boli de ochi de la Curtea domnească a lui Brîncoveanu, din Bucureşti,
al cărui nume, redat în forma sa latinizată, era Eustatius Placicus41. Asupra origi
nii numelui şi familiei sale s-au emis pînă în prezent diferite supoziţii42, dintre
care cea mai verosimilă ne apare aceea care îl face scoborîtor al unui Eustatio
Placico^. originar, se pare, din Arvanitohori, ales la 1639 jude al companiştilor greci din
Sibiu, unde activa ca «pîrgar» şi Nikos Papa, înaintaşul renumitului zaraf şi om de
afaceri ,omonim al lui Brîncoveanu4S. Vîrsta şi legăturile aproape certe cu Sibiul,
ne îndreptăţesc să presupunem că Placicus, venise la Bucureşti din provincia de peste
Carpaţi şi că acolo îşi însuşise primele noţiuni de oftalmologie.

Alături de colegii săi Prossalentis şi Helladius, tînărul medic bucureştean a
sosit la Oxford în primăvara anului 1703 înscriindu-se în Colegiul grec al lui
Woodroffe de la «Gloucester Hali», unde a urmat cursuri de gramatică, medicină,
logică şi matematică, predate de profesorii Roger Bourchier şi Edward Eden, sub
supravegherea reverendului Edward Stephens, însărcinat cu catehizarea studenţilor44.
Placicus şi-a exprimat profunda recunoştinţă faţă de lordul Paget, binefăcă
torul său, într-o frumoasă scrisoare în limba latină din care nu lipsesc şi unele
referinţe la preceptele biblice45. Despre succesele sale la învăţătură sintem infor
maţi printr-o misivă foarte elogioasă adresată diplomatului englez la 19 aprilie
1704 de profesorul Thomas Hodgson de la «Queen's College»46. Astfel Placicus este
caracterizat ca «un medic reputat... în artele şi ştiinţele ce le profesează», avînd
«multiple cunoştinţe şi renumele unui foarte bun lingvist», apreciat pentru pasiunea sa
în biblioteca publică, unde consulta tot felul de c ărţi; el şi-a dobîndit totodată faimă
prin tratamentele prescrise unor bolnavi cu afecţiuni oftalmologice, în rîndul cărora
s-a numărat chiar magistrul Hodgson, foarte satisfăcut pentru îngrijirile acordate47.
41. E. D . T appe, E ustathiu s P la cicu s, a p h y s ic ia n at th e C ou rt o f B r în c o v e a n u , stu d ies
at O x fo rd , în «R e v u e des £tudes ro u m a in e s » , P aris, I I I —IV (1955—1956), p. 221 ; N . V ă tă m a n u ,
Eustatius P la ccicu s, u n m e d ic o cu list la B u cu reşti, în p rim ii ani ai s e c o lu lu i al X V III-le a , în
«Oftalm ologia»*, I X (1965), n r. 3, p. 254 şi D e la în c e p u tu r ile m e d ic in e i r o m â n e ş ti, B u cure şti,
1966, p. 198 ; P. C e rn o v o d e an u , C o n ta c te d e ord in ştiin ţific şi cu ltu ra l în tr e in telectu a lita tea
en g leză şi că rtu ra ri din Ţara R o m â n ea scă şi M o ld o v a în a d ou a ju m ă ta te a s e c o lu lu i al X V I I -le a
şi p r im e le d e c e n ii a le c e lu i d e al X V III-le a , în «S tu d ii. R e v istă de isto rie », 23 (1970), nr. 4,
p. 718—719.
42. Şt. Meteş, R ela ţiile c o m e r c ia le a le Ţării R o m â n e ş ti c u A rd ea lu l, S ig h işo ara, 1921, p. 207 ;
N. Io rg a, (N otiţă ) în «R evista is to ric ă » , X V (1929), n r. 1—3, p. 84 şi B y z a n c e apr&s B y z a n c e ,
Bucarest, 1935, p. 205 ; E. D . T appe, A lu m n i o f th e Greek, C o lleg e..., p. 113.
43. N . V ă tă m a n u , E ustatius P la ccicu s..., p. 256.
44. T appe, T h e G r e e k
C o lle g e at O x fo r d ..., p. 98—99.
45. P. C e rn o v o d e an u ,
A r h iv a d ip lo m a tică a lord u lu i... P a g et, p. 89. V ezi şi A n e x a
IV.
46. T appe, A lu m n i o f th e G r e e k C o lleg e, p. 113—114.
47. ...Tis to in fo r m e y o u r L ord sh ip o f th e g r e a t s u c c e s s e a fa m o u s G ra ecia n D o c to r (M r.
N eustathius ( ! ) P la c c ic u s ) has in his u n d e r ta k in g s h e r e in O x o n in th e s e a rts and s c ie n c e s
w hich h e p r o fe s s e s . A s f o r c a r e in g o f e y e s h e has had g rea t s u c c e s s e and c u r ’d s o m e h e r e
in to w n e w h o d isp a r’d o f e v e r r e c e iv in g b e n e fit f r o m a n y o th e r hand. It has b e e n m y m isfo rtu n e to la b o u r u n d e r th a t s e v e r e a fflic tio n , and r e c e iv in g v e r y little c o m f o r t f r o m a n y
o f o u r P h y sicia n s, v e n t u r ’s to c o m m itt (!) m y s e if to th e c a r e o f y o u r G ra ecia n , o f w h o m e
! had r e c e i v ’d a v e r y G o o d C h a ra cter... I m u st... a cq u a in t y o u r L ord sh ip th at th e a b o v e n a m ’d
G en tlem a n has had v e r y
g o o d s u c c e s s e in o th e r d is te m p e r s , b ein g a m a n o f u n iv ersa l
k n o w led g e, w e ll a cq u a in ted in P h y s ic k , and a g rea t linguist... He*s w e ll k n o w n a m o n g s t
th e
lea rn ’d b y rea s o n o f his in d e fa tig a b le stu d ies in o u r P u b lic k L ib ra ry , w h ic h h e ’s m u c h in
Iove w ith f o r th e v a r ie ty o f B o o k s f o r his p u rp ose...»-.
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Dar tînărul Placicus nu şi-a prelungit multă vreme şederea la Oxford48 şi a
părăsit Anglia în iulie 1705 împreună cu Prossalentis49. Hotărît însă să-şi continuie
studiile, el s-a înscrisca auditor fără frecvenţă la 24 octombrie
1705, la «Collegium Orientale»50, înfiinţat de cunoscutul filozof Leibniz pe lîngă «Universitatea
saxonă din Halle», renumit centru de difuzare al teologiei pietiste, unde concomi
tent cu catehizarea se predau studenţilor ştiinţele naturii şi dreptul51.
După această dată, nu mai sîntem informaţi asupra activităţii lui Placicus i îl
regăsim de-abia în 1714 amintit ca medic la Bucureşti într-o lucrare a fostului său coleg
mai tînăr de la Oxford, Alexandru Helladius52, fără a ni se preciza însă cînd anume
se întorsese în Ţara Românească şi în ce împrejurări îşi reluase vechea profesiune.
La fel, o listă de «bărbaţi răsăriteni procopsiţi întru acest veac» (adică al
XVIII-lea), alcătuită în limba greacă şi tradusă în româneşte de-abia la 1843,.
menţionează în rîndul lor pe «Eustaţie Plakida (!) din Bucureşti, doctor, au voiajarisit prin Anglia pentru învăţătură» 53.
Cu aceste mărturii încheiem scurta noastră evocare a legăturilor lordului
Paget cu unii ierarhi ai Bisericii Răsăritului — legături ce s-au încadrat în mod
firesc în contextul mai larg al contactelor dintre Anglicanism şi Ortodoxie — insistînd mai ales asupra rolului pe care diplomatul englez l-a jucat ca sprijinitor ai
Colegiului grecesc de la Oxford înfiinţat pentru învăţătura tinerilor studioşi din
Orientul creştin, printre care s-au aflat şi români.

Paul CERNOVODEANU
48.Cu tot succesul d o b în d it în p ractica m e d ic a lă, situ a ţia m a te r ia lă a tîn ă r u lu i stu d e n t
era destul de precară, în c ît p ro te c to rii săi H od g son şi Stephens au fo st n e v o iţi să in te rv in ă
pe lîn g ă lo r d u l P aget spre a-i acorda o subvenţie b ăn e ască ; deşi P la c ic u s a p r im it ca a ju to r
m odesta s u m ă de 10 ş ilin g i pe s ă p tă m în ă tim p de d o u ă lu n i şi ju m ă ta te d in partea a m in titu lu i
d ip lo m a t, to tu ş i şi el s-a h o tă r ît p în ă la u r m ă să părăsească A n g lia (cf. E. T appe, E u s ta th iu s
P lacicus..., p. 222—223).
49. E lib e ra re a p aşap o arte lo r li s-a fă c u t p e n tru O la n d a (cf. Ib id e m ),
50. Fr. J u n tk e , M a trîk el d er M artin L u th er U n iversită t H a lle -W itte n b e r g , voi. I
(1690—
1730), H alle, 1960, p. 334.
51. E d u a rd W in te r, D ie P fle g e d er W e s t-u n d S iid sla visch en S p r a c h e n im H alle
im
J a h rh u n d erts, B e rlin , 1954,* p. 5—9.
52. S tatus p r a e s e n s E c c le s ia e G ra eca e... (A ltd o rf), 1714, la I n d e x a u to r u m q u o r u m in h o c
o p u s c u lo m e n tio fa c ta est se a flă tre c u t E u sta ch iu s P la cica , m e d ic u s , B u cu re şti. H e lla d iu s,
a v în d pe P rossalentis d re p t «p ra e c e p to r» , a a ju n s la O x fo rd în p r im ă v a r a a n u lu i 1703, u n d e
s-a înscris la c u rsu rile C o le g iu lu i grec al lu i W o o d ro ffe . C u p rin s de e n tu zia sm , in im o s u l a d o 
lescent a a lc ă tu it c u rîn d d u p ă sosirea lu i la «G loucester H a li» u n p o e m epic în h e x a m e tri în
lim b a greacă, în s ă destul de n a iv , ded icat lo r d u lu i Paget, în care elogia r o lu l în s e m n a t a l
d ip lo m a tu lu i b r ita n ic ca m e d ia to r a l p ă c ii de la K a rlo w itz şi îşi descria p e re g rin ările p r in
E u ro p a p în ă la sosirea în A n g lia ; a fost o p rit, în s ă, să-l dea la tip a r de către e x ig e ntu l său
m entor (H elladius, Status p r a e s e n s E cc le s ia e G ra eca e..., p. 205 ; E. T appe, A lu m n i o f th e G r e e k
C o lleg e..., p. 112 ; N . V ă tă m a n u , D e la în c e p u tu r ile m e d ic in e i r o m â n e ş ti..., p. 199). H e lla d iu s
a u r m a t cu a sid u ita te c u rsu rile C o le g iu lu i grec, evocînd cu c ă ld u r ă fig u r a p ro fe s o ru lu i Bourchier -«summus G ra e c o ru m F a u to r, et m ens in rebus m a th e m a tic is et A n g lic a n a lin g u a Praeceptor m a x im e reverendus»* şi n u a p re c u p e ţit să-şi m anife ste a d m ir a ţia fa ţă de b o g ăţia c ă r
ţilo r şi m a n u sc rise lo r rare d in b ib lio te c a B o d le ia n ă (S tatus p r a e s e n s E c c le s ia e G ra eca e..., p. 192).
53. M eletie, Istoria b iseric e a s c ă , v o i. IV , partea 2-a, Ia şi, 1843, p. 67 ; N . V ă tă m a n u , Eustatiu s P la ccicu s..., p. 256. G ă s im in te re san t să s e m n a lă m că la m ijlo c u l se co lu lu i al X V IH - lea
u n d o c u m e n t b ucure ştean în lim b a greacă m e n ţio n a ca vecin de casă al boieroaicei M a rio a ra
H risoscoleu d in m a h a la u a b ise ric ii M ă g u r e a n u lu i casă c u m p ă r a tă la 15 decem brie 1747, cf. G eorge
P o tra, D o c u m e n te p r iv ito a r e la istoria ora şu lu i B u c u re ş ti (1594—1821), B u c u re şti, 1961, p. 386—
387, nr. 295) pe u n negustor Io a n P lacicu s, cf. E m ile L e g ran d , R e c u e il d e d o c u m e n ts g r e c s c o n c e r n a n t Ies rela tio n s du p a tria rca t d e J âru sa lem a v e c la R o u m a n ie (1569—1728), P aris, 1895, p .
330, nr. 8, ce a r p ute a f i în r u d it cu m e d ic u l nostru.
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F ă r ă loc, f ă r ă a n , fe b ru a rie 9.

Dositei al II-lea Notara, patriarh al Ierusalimului, recomandă lordului WilliamPaget, ambasadorul Angliei la Constantinopol, pe îiii răposatului Kontaratu (Condulatu ?), cerîndu-i să le acorde sprijinul necesar pentru recuperarea unei sume de bani
datorată de un negustor tatălui lor detunct.
t
y.upte anoăaitaCojAE&a:
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P r ea lu m in a te, p r e a în ţe le p te şi p re a m ă rite D o m n u le A m b a sa d o r,

P e E x c e le n ţa V o a stră o b in e c u v în tă m în tru D o m n u l. S criso a rea n o a stră d e fa ţă c ă tr e
p rea lum inăţia V o a stră a r e d r e p t m e n ir e în p rim u l rînd d e a v ă b in ecu v în ta în tru H ristos şi
în al d oilea de a v ă în ştiin ţa că u n u l din p r e a cin stiţii n o ştri n e g u s to r i d a to rea ză ră p osa tu lu i
K o n ta ra tu n işte bani, aşa p r e c u m e s t e arătat in în scrisu l său şi ( a c u m y v in la D o m n ia V oa stră
fiii lui K o n ta ra tu ca să le fa c e ţ i d r e p ta te şi să -şi p r im e a s c ă d rep tu l p ă r in te s c . N ăd ă jd u im că
E x c e le n ţa V oa stră , p r e a în ţelea p tă şi p r e a ev la v io a să , s e v a străd u i p e n tr u d r e p ta te şi o ru g ă m
şi n oi cu în d ră zn ea lă
d u h o v n ic e a s c ă ca ru g ă to r, p r e ţu ito r şi p r ie te n al D o m n ie i V o a stre, ca
să vă în grijiţi şi m ai m u lt, să c e r c e ta ţi şi să h otă rîţi c u d r e p ta te în n u m e le D o m n u lu i
cel
d rep t şi iu b ito r d e d re p ta te, c a r e dă cu n u n a d rep tă ţii ră z b u n ă to rilo r d rep tă ţii în ziua
ju d e 
căţii
Sale.
F eb ru a rie 9

t P atriarhul Dositei al Ierusalim ului
[Pe verso] : E xcelenţei Sale, prea s tr ă lu c itu lu i, prea în ţe le p tu lu i a m b a s a d o r şi trim is al p ăzite i
de D u m n e ze u A n g lie la P o a rta O to m a n ă , d o m n u lu i prea slăv it, m u ltă fericire.
P aget P apers — B undle 80 (G reek papers) no. 6, doc. 2 ; o rig in a l cu pecetea p a tr ia r h u lu i a p li
cată în ceară roşie. D atorez le ctu ra şi tra d u ce re a acestui d o c u m e n t c o le g u lu i M ih a i C arataşu ,
p ale o g raf p r in c ip a l de
lim b ă greacă la B ib lio te c a A c a d e m ie i R e p u b lic ii Socialiste R o m ân ia,,
c ă ru ia îi e x p rim to a tă
g ra titu d in e a m ea şi pe această cale.
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G iu r g iu , 1699 o c to m b rie 31.

Dionisie, episcop de Cernavodă, către lordul VJilliam Paget, ambasadorul Angliei
la Constantinopol, mulţumindu-i pentru bunăvoinţa arătată faţă de persoana sa şi
cerîndu-i în continuare protecţia pentru care îi va purta mereu, profundă recunoştinţă.
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Ill^ u s tr is s i^ m o et E c c e lle ^n tissi^m o Sig^nore>,
S ig ^ n o re ^ M io e P ^ a d y o n e C ol ^ e n d is s i^ m o

M i trovo obligato, n o n im m e m o re d i quei ta n ti favori, e grazie, c o m p a rtite m i d a lia mag•n a n im itâ , e gentilezza d i V ^o s tra ^ E ^c c e lle n za ^ m e n tre ero costi (per le q u a li n o n m anco potid ia n a m e n te porgere a sua D ^ iv in a ^ M ^ a e s tâ ^ le m ie indegne s u p p lic h e per la conservazione
d i u n si g ra n P ^ a d ^ ro n e , con il piti caldo fervore del fre d do m io spirito) p o rta r m i con queste
riv e re n tissim e rig h e a renderg liene an ch e sub fo g lio q ue lle grazie, che d ’u n o b lig ato servitore
s i diccono, p re gand o l ’E ^ccelenza^ V ^ o s tra ^ a riceverle col so llito affe tto d ella sua b e n (i)g n itâ ,
colla q u a le sâ aggraziare anche i piCl in d e g n i, essendo questo u n atto d e lla m ia p iu f in ’ os<^s^ervanza. Im p lo r o n ello stesso te m p o la fre q u e n za d ’u n a si alta protezione, che d e g m an d o si
V ^o s tra ^ E ^ccelenZ a^ concederm i (com e â ta n t'a ltri) m i re n d e râ il piCi fo rtu n a to h u o m o d i
questo secolo g iu d ic a n d o la o g n i m io m a g g io r u tile e v an tag io , com e l ’ho benissim o esperim e n tata nel occorso, o ffre n d o m i d i p iu tu tto q u a n to sono â d i lei p re g ia ti per m i c o m a n d i
se si d ig n a râ esercitar il m io d e b il im p ie g o , con che m i sotto scrivo p erpetuo.
D i V ^o s tra ^ E ^c c e le n za ^
H u m ilis s im o et ob.ligatissim o

servitore

Giorgiu 8bre 31 1699

t ’EXaXtaxos eoXexTjS rîjs

exXafxupoxTîto?

o T£epva665a<; Atovuatoc
TR A D U C E R E :

P rea

v e s tite şi fo a r t e b u n u le D o m n , D o m n u l m e u şi stă p în prea cin stit

Mă sim t d ator, n eu itîn d a c e le m u lte hatîru ri şi b u n ă v o in ţei a ră ta te m ie d e c ă tr e m ă r i
nim ia şi o m en ia E x c e le n ţe i V o a stre, în tim p c e era m a c o lo (p e n tr u c a r e n u lip sesc în fie c a r e
zi să înalţ M ăriei sale D u m n e z e ie ş ti ru g ă ciu n ile m e le n e v r e d n ic e p e n tr u p ă stra rea ^ s ă n ă tă ţii^
u n u i aşa d e m a re stăpîn, cu în fo c a r e a c e a m ai în flă căra tă a în frig u ra tu lu i m e u s u fle t) să
a d u c cu a c e s te p le c a te rîn d u ri şi p e h îrtie m u lţu m iri din p a rtea u n e i în d a to ra te slugi, ru gin d
p e E x c e le n ţa V o a stră să le p r im e a s c ă c u ob işn u ita d ra g o ste a bu n ă tă ţii sa le cu c a r e ştie să
m u lţu m ea scă şt p e ce i m ai n e v r e d n ic i, fiin d a cea sta u n lu cru al c e le i m a i a lese s o c o tir i ale
m e le . R og din to t su fletu l, în a cela şi tim p , r e p e ta r e a u n e i atît d e în a lte p ro te c ţii, p e ca re,
E x c e le n ţa V oa stră b in ev o in d a m i -o a co rd a (ca la m u lţi alţii), m ă va f a c e c e l m ai n o r o c o s
o m al a ce s tu i v e a c , s o c o tin d -o d e cea m ai m a re fo lo s in ţă şi cîştig , aşa cu m fo a r te b in e
m -a m b u cu ra t d e ea şi în tr e cu t, lă sîn d u -m ă cu toată fiin ţa m ea în v o ia ju d ecă ţii v o a s tr e ,
p e n tr u a -m i p o ru n ci, dacă v e ţi b in e v o i, să fo lo s iţi slu jb a m ea d e p u ţin p r e ţ. D rep t c a r e m ă
is c ă le s c p rea um ila şi p rea în d a torata v o a stră slugă d e totd ea u n a ,
S m erit r u g ă to r al lu m in ă ţiei tale
D io n isie al C ern a v o d ei
9

Giurgiu, octombrie 31 1699
Paget Papers — Bundle 75 (Miscellaneous correspondence. Turkey period), doc. 32 ; original.
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^Ierusalim, 1701 decembrie 10.

Hrisant Notara, arhimandrit al Patriarhiei de la Ierusalim, către lordul 'William
Paget, ambasadorul Angliei la Constantinopol, despre fericita sa sosire la Ierusalim
la 23 noiembrie după o călătorie foarte plăcută la bordul unei nave engleze, pe soco
teala generosului diplomat şi după un popas de patru zile în insula Cipru, între 15— 19
noiembrie ; îşi exprimă toată recunoştinţa şi-i urează drum bun, ştiind că în urma
încheierii misiunii sale la Poartă, se va înapoia în patrie; călătorii englezi, cu care
a drumeţit, după încheierea pelerinajului lor în Ţara Sfîntă, se pregătesc să se îna
poieze la Constantinopol la bordul aceleiaşi nave, însoţiţi şi de un misionar carmelit ;
Aşi oferă serviciile în cazul cînd ambasadorul ar avea nevoie de ele şi în viitor.
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Scrisoarea patriarhului Dositei al Ierusalimului
către lordul W. Paget

'i * v * 0 > * y 'S
&/ B i*^& r& i/i‘ <fa\i€* 9^*t %*
î $jtim+i**»ky

9m* 4+**g/yf4s
c?$**$**ft/Z/^u>
. >

♦

•

•

V

i v

*

Parafa patriarhului Dositei al Ierusalimului

’ţU *

6>T7j
v a-

£} n e rtfc

r

*
/ i

%

»

m if fm
» $£ *n x*f & .

*

*

,

j r w e n a s u a ^ tM - ,

j ( /^ fr n < !{ /ţ6 { » jr } t^ j;# „ d tjp r a n

i/^7W

Q)^ M zfij# / 'r/T^J ^/yr/r/T?;/
mw

L

a rp /tjtrtf/w f #»&

ax ffâ fin s *u # irs J y a u v & j r / s ^ r & f s f i / *!
/\
sQ
v (^/
Jirf& a& fo
w *y 'y# Mpra^ÂfA
Maraairre * » * £
^
/?7tC4W,
S?t
v

d s 4 /*

•/t)£****& /

/

/* s

/^ w W
^

^

^ ^y

s>

Z /7 ^
fa?7fidz âa%>/st?/t/mgstf

> ■&ns
xartfa^c
r&câ /&,
ffTXf /jfâUX//$"*#SA ’£'r//#S*z/b*b x t//f/sx frf g j& j?/!
.

S#?t$
CCJ/n*K?r
Jtn tr.rr / /

u

i

M /ssfâssr/ulyfcyft/u

o f& x r /^ f'e P .
f

t

'

-

*yi't i/ îh • i (

Scrisoarea episcopului Dionisie de Cernavodă către lordul
W. Paget

tc*t 6U

DOCUMENTARE

225

*. 1.
E c c ^e lle n tissi^m o S ig ^ n o ^ re , S ig ^ n o y e
P ^ a d ^ ro n e M io C o ll^ e n d is s i^ m o
R iconosco p<ri^>ma d a lia D iv in a B o n tă , e p o i d a lia C le m e n tissim a assistenza d i V ^ o s t y a
E c c ^ e lle n y a , il m io prospero V iaggio e felice a rriv o in questa S ^ a n ^ ta C iltâ d i G erusalem e,
d a dove vengo con la p ^re se ^n te a trib u ta rle i m ie i p ro fo n d is s ^ i^ m i in c lin i re n d e n d o le in fin ite
.gratie della p ia B e ne v o le n za costi d im o s tra ta m i con degnarsi n o n s o la m ^ e n ^ te d i raccom and a r m i al Sig^no^>r C a p ita n o del C o n sa p u to V ascello Inglese, m â d ’hav e r an ch e v o lu to con
ta n ta generositâ c o m p ia ce rsi d i sodisfare si c o m p ita m ^ e n ^ te le spese del m io im b a rc o e
passaggio. V e ra m (e n )te io resto assai co nfuso d i ta n ti fa v o ri c o m p a r titim i eccedenti o g n i m io
m erito senza h av e r a lc u n m o d o per poter corispondere a l m io g ra n dovere in questo genere ;
i o g iâ h6 fa tto consapevole il N (o s )tro S (a n c ti)s (s i)m o P a tria rc o de b e n e fic ij ric e v u ti d a ll
’E roica B eneficenza d i V (ostra) E (ccelenza), e spero che n o n m a n c h e râ d i s u p p (e r)lire le m ie
V eci con m o stra rn e q u a lc h e grata riconoscenza fr â ta n to se nel m io rito rn o costl d o p p o le
S (a n )te Feste d i P a s q u a n o n havessi p iu la fo rtu n a d i porgerle p e rs o n a lm (e n )te i m ie i d o v u ti
ris p e tti stanze l ’im in e n te sua p arte n za, n o n posso se n o n pregarle d ai C ielo u n fe lic is s (i)m o
"Viaggio, et o g n i p iu desiata contentezza. //^f. 1 vy/J H n (o s t)ro a rriv o q u i in G e ru sale m e sequi
â i 23 del passato, essendo a p p ro d a ti â i 15 n e ll’Iso la d i C ipro, dove ci siam o tra tte n u ti q u a ttro
g io rn i. L i S ig (n o )r i In g le s i che p a rtiro n o d i costi con la m e d e m a N ave h a n n o g iâ te rm in a to
q u i il loro P e le g rin a g g io e forse d o m a n i sa ra n n o d i p arte n za con il R (e v e re n )d o P (a d )re
C a r m e lit^ a ^ n o e m i spiace s o m (m )a m (e n )te d i p r iv a r m i d i si n o bile , e grata C o m p a g n a che
<e stata d i m io g ra n S olicvo e C o n so latio n e n e l decorso d i tu tto il V iag g io ; S i V (ostra) E(ccelenza) conoscerâ in m e q u a lc h e h a b ilitâ d i poter in a lc u n m o d o 6 q u i, 6 in altre p a rti im pieg a rm i in q u a lc h e cosa d i suo servitio m i sa ra n n o g ra tis s (i)m i i S u o i C o m (m )a n d i fra ta n to
c o n a u g u ra rle o g n i piCi prospero a v e n im (e n )to ne su o i g lorioşi im p ie g n i c o ll’o ffe rta de m ie i piCi
in t im i ossequij m i ra fe rm o .
D i V (o st)ra E cc(ellen)za
U m illis s (i)m o D iv (ic tis s i)m o
O b lig (atissi) m o Servo A ff (ectissi)m o
C h ry s a n th u s N o ta ra A r c h im a n d r ita H ie ro so ly m ita n u s
*

<ierusaleme 10 x b re 1701
T R A D U C E R E : P rea b u n u le D o m n , D o m n u l şi stă p în u l m e u p re a p reţu it,
P rin b u n ă ta tea d u m n e z e ia s c ă şi a p o i c u sp rijin u l p re a m ilo stiv al E x c e le n ţ e i V o a s tr e ,
v ă fa c c u n o s c u tă că lă toria m ea cu s p o r şi s o s ir ea fe r ic ită în a cea stă sfîn tă c e ta te a Ie ru s a 
lim u lu i, d e u n d e v in c u c e a d e fa ţă s p r e a v ă trim ite salutul fo a r t e a d în cilor m e le p lecă ciu n i,
a d u c în d u -v ă n e s fîr ş ite m u lţu m iri p e n tr u b u n ă v o in ţa p r ie te n e a s c ă c e m i-a ţi arătat n u n u m ai
r e c o m a n d în d u -m ă d o m n u lu i că p ita n al c u n o s c u tu lu i vas en g lez, d ar şi d e a f i v o it cu atîta
m ă rin im ie să vă f a c e ţ i p lă c e r e a d e a plăti în în tr e g im e c o s tu l îm b a rcă rii m e le şi a tra v ersă rii
^ p e m a re ^. Cu a d ev ă ra t ră m în m u lt u im it d e a tîtea hatîru ri p e c a r e m i le -a ţi fă cu t, d ep ă şin d
to t m eritu l m e u fă ră a a v e a n ici u n m ijlo c d e a p u tea ră sp u n d e m a rii m e l e în d a toriri in
a c e s t f e l ; e u a m fă c u t m a i d in a in te c u n o s c u te P rea S fin ţitu lu i P atriarh to a te în lesn irile p rim ite
p rin m ă rea ţa b in e fa c e r e a E x c e le n ţ e i V o a s tr e şi n ă d ă jd u iesc că n u v o i lipsi d e a ră sp u n d e
în d a toririlo r m e le , p r in a arăta o a r e c a r e p lă cu tă recu n o ştin ţă , d a că la îm b a rca rea m e a după
S fin te le S ă rb ă tori a le P a ştelu i n u v o i m a i a v e a n o r o c u l să -i fa c e u în su m i c u v e n ite le p le c ă 
ciu n i ; a vîn d în v e d e r e p le c a r e a sa n eîn tîrzia tă , n u p o t d e c ît s ă -i c e r C elu i d e su s ^a-i în le s n i^
o că lă to rie fo a r t e fe r ic ită şi c e a m a i d orită m u lţu m ire. S osirea n oa stră aici în Ieru sa lim s-a
în tîm p la t la 23 a ^ lu n ii^ tr e c u te , a ju n g în d la 15 în insula C ipru, u n d e a m f o s t reţin u ţi patru
z ile . D o m n ii e n g le z i c a r e v o r p le c a d e aici c u a c e e a ş i n a v ă ; od ată în c h e ia t p e le r in a ju l lor,
p o a t e m îin e v o r fi gata d e p le c a r e c u p r e a sfîn tu l n o stru p ă r in te ca r m elit şi îm i p a r e tare
r ă u c ă -m i v a lipsi o aşa n o b ilă şi p lă cu tă to v ă r ă ş ie c a r e m i-a fo s t d e m a r e în lesn ire şi m în g îie r e în tim p u l în treg ii că lă torii. D acă E x c e le n ţa V oa stră va c r e d e că am o a r e c a r e d ib ă cie
p e n tr u a p u tea în v r e u n fe l, aici sau în altă p a rte, să m ă fo lo s e a s c ă în v r e o trea b ă In fo lo su l
v o s tr u , îm i v o r f i n e s p u s d e p lă c u te p o r u n c ile v o a s tr e . Pînă a tu n ci d o r in d u -v ă m u lt s p o r în
s lu jb e le v o a s tr e g lo r io a s e , trim iţîn d u -v ă c e l e m ai p r ie te n e ş ti salutări, m ă c r e d al E x c e le n ţe i
V o a s tr e p rea um ilă, p r e a p leca tă , p re a în d a tora tă slugă, p re a iu b ito r

Hrlstant Notara
A r h im a n d r it

al Ie r u s a lim u lu i

< Ierusalim, 10 decembrie 1701.
Paget Papers — Bundle 79 (Miscellaneous letters), doc. 38, original.
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ANEXA

a IV-a

f ă r ă loc, f ă r ă d a tă .

Eustatius Placicus, trimis la învăţătură în Anglia de lordul Paget, îşi arată pro
funda satisfacţie pentru sprijinul căpătat de la binefăcătorul său şi cerîndu-i iertare,
îl asigură de neţărmurita sa recunoştinţă.
E x cellentissim e D o m in e P atro n e
ac B enefacto r m ih i C olendissim ae
S u p p lic o ac V e n ia m peto, p arae et d im itta e de d ita nostra, sic u t et P ater Coelestis d im ittit d e b ita vestra ; peccavi erga V estram E x cce le n tiam ignoscere m ih i velit, P riu s ^scris peste
n o n şters = n .n .^ ex m eo C a p ite scripsi, sed ex a lio r u m in fo r m a tio n e et tentatione. C h a rita te m
q u a m in c e p it S u a E x ce lle n tia, facere erga m e e x tra n c u m , d ig n e tu r et co n tin u are . E t D eus
e rit C e n tu m p lu m , C e n tu m p lu m , reco m pe nsator in R e g n o C a e lo ru m (Recordet ig itu r V e rb a
C h ris ti dicen s’q u o r u m ex m in im is feristis m ih i fecistis) q u o d haec C h a rita s Deo gratissim um *
a c c e p ta tissim u m h o m in ib u s , im m o r ta lita ti ad scribetur. Ego p ro ta n ta et ta li C h aritate prom itto in precibus m eis D e u m ro g a tu r u m n o ctu dieq^ue^> p ro C onservatione b o nae S a lu tis :
m o d o vero exosculatus m a n u s et V e stim e n ti s im ilite r (?). R e m a n e o sem per A d d ie c tis s im u s
C liens et Servus V ^e st^rae E x cellentiae
A E : P lacicu s
< A d re sa , pe verso : > E x c e lle n tis s im o D o m in o D o m in o
o b se rv an d o .

M illo r d P a g e tto , ac D o m in o meo p lu r im u

T R A D U C E R E : P rea b u n u le d o m n , stă p în şi b in e fă c ă to r al m e u n e p r e ţu it,
Îm i în d rep t ru g ă m in tea c ă tr e b u n ă v oin ţa şi m ilo sten ia D o m n ie i V o a s tr e ; d u pă c u m Tatăl
c e r e s c iartă d a toriile n o a s tr e to t aşa şi eu , c a r e am p ă că tu it fa ţă d e E x c e le n ţa V oa stră , vâ r o g
să b in e v o iţi a -m i ierta g reşea la , d acă v o iţi. In p rim u l rîn d a m s c ris din ca p u l m e u , dar c u
ştiinţa şi în d em n u l altora.
M area m ilo s te n ie p e c a r e o a r e E x c e le n ţa Sa fa ţă d e m in e , u n străin, m ă în d ritu ieşte a
m ă fa c e v r e d n ic şi a ră m în e v r e d n ic ^ d e ea^. Şi D u m n e z eu , d e o su tă d e ori şi d e o sută d e
ori, ră sp lă titor <^să v ă fie^> în îm p ă ră ţia C eru rilo r (a m in tiţi-vă , aşad ar c u v in te le lui H ristos c a r e
z icea : « p e c e i c a r e îi v e ţ i f a c e din n im ic, p e m in e m ă v e ţi b u c u r a » ) dacă ^fa c e ţi^ a c e s t e
m ilo sten ii (căci) D u m n e z e u fo a r t e r e c u n o s c ă to r , fo a r t e în g ă d u ito r c u oa m en ii, îi în scrie în
n e m u r ir e . Eu, p e n tr u o atîta a s tfe l d e b u n ă ta te, fă g ă d u ie s c în ru g ă ciu n ile m e le să m ă r o g
fie r b in te D om n u lu i, zi şi n o a p te , p e n tr u p ă stra rea b u n ei săn ătăţi ^ a D o m n ie i V oastre^. C u
a d evă ra tă să ru ta re d e m în ă şi d e v e ş m în t (? ) la fe l, ră m în , to td e a u n a c e l m ai b in e o c r o t it
şi slugă a E x c e le n ţe i V o a s tr e

Ae < statlus > Placicus
9

^A d re sa, pe verso :y P rea b u n u lu i d o m n , d o m n u l M ilo rd
m are în se m n ătate , supus.

P ag e tt şi s tă p în u l m eu de cea m a i

Paget Papers — Bundle 79, doc. 31 ; original, cu un sigiliu inelar aplicat în ceară roşie.

* R € C e MZ I I ♦
4

Vasile D r ă g u ţ , Restaurarea monumentelor istorice în perspectiva a
trei decenii de activitate, în «Studii şi cercetări de istoria artei»,
tomul 21, 1974, nr. 1, p. 11— 29.
In timpul celor trei decenii care au trecut de la eliberarea patriei, acţiunea
restaurării monumentelor istorice a fost, constant, în centrul preocupărilor noii
noastre orînduiri. Ele constituie, cum le definea, încă din 1904, N. Iorga, «averea
ţării, averea neamului».
Lipsa unui cadru larg al protejării monumentelor istorice a fost ca ele să
aibă mult de suferit în a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi în prima jum ă
tate a secolului al XX-lea.
Se cunoaşte nefasta «operă» a lui Lecomte du Noiiy, exponent al purismului
francez inaugurat de către Viollet le Duc, care a dus la dărîmarea integrală a
bisericii mitropolitane din Tîrgovişte, a bisericii Sfîntul Nicolae din Iaşi şi a bisericii
Sfîntul Dumitru din Craiova, monumente naţionale de mare valoare istorică şi artistică.
Arhitecţi formaţi în spiritul şcolii lui Lecomte du Noiiy, ca N. Gabrielescu şi
I. Băicoianu, au modificat brutal înfăţişarea unor monumente, provocînd şi distru
gerea unor valoroase mărturii de pictură murală. Aşa s-a petrecut cu ctitoriile lui
Ştefan cel Mare de la Hîrlău şi Botoşani şi cu biserica Sfîntul Gheorghe din Hîrlău, căreia i s-a distrus decorul de pictură murală exterioară.
în Transilvania, arhitectul R. Wagner a modificat fantezist bisericile din Peşteana-Haţeg (secolul al XlV-lea), Rîmeţ-Alba (secolul al XlV-lea), Mesentea-Alba
(secolul al XVIII-lea'), iar arhitectul Debreczeny L. a sluţit compoziţia arhitecturală
a bisericii ortodoxe din Feleac, a bisericii reformate din Strugureni şi a multor
alte monumente.
în opoziţie cu aceste manifestări ale liberului arbitru, sub îndrumarea Comisiunii monumentelor istorice şi prin îndrumarea personală a marelui istoric Nicolae
Iorga, s-a constituit un nucleu de specialişti care avea să dea activităţii de res
taurare un conţinut adecvat.
•
Astfel s-a ajuns să se consolideze şi să se pună în valoarea lor arhitectonică
originală: biserica Sfîntul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, prin activitatea
arhitectului Grigore Cerchez, biserica lui Ştefan cel Mare din Borzeşti, biserica
Precista din Bacău, biserica Curtea Veche din Bucureşti şi altele. în această operă
s-a impus, pe lîngă activitatea lui Grigore Cerchez, activitatea inginerului Gheorghe
Balş, strădaniile lui N. Ghika-Budeşti şi Horia Teodoru, multă vreme arhitect şef
al Comisiunii monumentelor istorice. Lucrarea prestigioasă a Comisiunii monumen
telor istorice, s-a remarcat şi prin valorosul său «Buletin», care a condus şi la orga
nizarea Muzeului de artă religioasă, ale cărui bogate colecţii au contribuit la înzes
trarea Secţiei de artă veche a Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, ca
şi la ilustrarea unor importante monumente din expunerea Muzeului de istorie al
Republicii Socialiste România.
•
Acestei perioade de afirmare, i-a urmat apoi, pînă la 23 August 1944, o peri
oadă de declin, prin moartea tragică a lui N. Iorga, prin distrugerile provocate de
cutremurul din noiembrie 1940 şi de războiul care a urmat.
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După 23 August 1944, mai exact după 6 martie 1945, cu toată situaţia grea
economică în care se găsea ţara noastră şi căreia trebuia să-i facă faţă tînărul regim
democratic, problema conservării patrimoniului cultural nu a dispărut din atenţia
forurilor de răspundere.
La 15 martie 1951, printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, a
fost înfiinţată «Comisia ştiinţifică a muzeelor monumentelor istorice şi artistice» ca
organ de specialitate al Academiei Române. Principala lucrare efectuată de noua
comisie a fost inventarierea monumentelor de cu ltură: arheologice, de arhitectură
şi memoriale. Au fost întocmite fişe pentru 11.543 de monumente, dintre' care 4360
au fost declarate monumente de cultură.
Prin hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 661 din 22 aprilie 1955, se venea cu
prima lege prin care se asigura protecţia, cercetarea, conservarea, restaurarea şi
punerea în valoare a monumentelor de cultură de toate categoriile. în baza aces
tei legi avea să ia fiinţă, în 1959, Direcţia Momunemtelor Istorice.
Din lunga serie de restaurări efectuate prin grija statului nostru care a alocat
importante fonduri în acest scop, se evidenţiază următoarele: 1) cetatea de scaun
a Sucevei (în continuare), cetatea Făgăraş, ansamblul Patriarhiei din Bucureşti, cen
trul istoric al oraşului istoric Sebeş-Alba, cetatea Cîlnic, cetatea Alba lulia, an
samblul Bărăţiei din Cîmpulung-Muscel, mînăstirea Aninoasa-Argeş (în continuare),
cetatea ţărănească cu biserica evanghelică din Prejmer, hala veche din Braşov,
biserica romano-catolică Sfîntul Mihail din Cluj, ansamblul roman cu mozaic de
la Constanţa, ansamblul rupestru de la Basarabi, curtea domnească din Tîrgovişte,
castelul Corvineştilor de la Hunedoara, mînăstirea Galata din Iaşi, mănăstirea Cetăţuia din Iaşi, casa Udrişte Năsturel din Hereşti-Ilfov, mînăstirea Strehaia, stră
mutarea monumentelor de la Ada-Kaleh, cetatea oraşului Tîrgu-Mureş (în conti
nuare), mînăstirea Neamţ, cetatea Neamţ, mînăstirea Brebu-Prahova, cetatea cu
biserica romanică din Cisnădioara, mînăstirea Suceviţa, mînăstirea Dragomirna,
mînăstirea Moldoviţa, hanul din Suceava, mînăstirea Putna, mînăstirea Cozia, m înă
stirea Hurez, la care se adaugă bisericile de lemn din Cuhea, Ieud, Plopiş, Surdeşti,
toate din Maramureş, ca şi bisericile din Cizer şi Petrindu-Cluj şi alte zeci de
biserici de lemn din diferite judeţe ale Transilvaniei.
în prezent, Direcţia monumentelor istorice şi de artă are deschise 104 şantiere,
cele mai importante fiin d : cetatea Histria, cetatea şi monumentul triumfal de la
Adamclisi, mînăstirea Secu-Neamţ, mănăstirea Bistriţa-Neamţ, biserica lui Ştefan
cel Mare de la Războieni-Neamţ, mănăstirea Rîşca, cetatea de scaun Suceava, mă
năstirea Putna, mănăstirea Slatina, biserica Neagră din Braşov, biserica Sfîntul
Nicolae din Scheii Braşovului, primăria veche din Sibiu, hanul din Pîncota-Arad,
catedrala romano-catolică din Alba lulia, mînăstirea Polovragi, schitul, Cotmeana,
palatul Potlogi, fosta mînăstire Stelea din Tîrgovişte, mînăstirea Brîncoveni-Olt,
mînăstirea Căluiu-Olt, cula ,Racoviţă-Argeş, mînăstirea Tismana, cetatea oraşului
Tîrgu-Mureş, mînăstirea Văcăreşti, unde lucrările au început din toamna anului
1973, fiind estimate a se termina în 1976, urmînd ca, în cadrul vastului ansamblu
de la Văcăreşti, să fie instalat un muzeu de artă bisericească şi un centru naţio
nal de restaurare.
în paralel cu lucrările de restaurare efectivă, se pregătesc în prezent proiec
tele pentru alte monumente reprezentative ale patrimoniului nostru cultural, la
care şantierele vor fi deschise în viitorul apropiat: palatul Ghica-Tei din Bucureşti,
cazarma grănicerilor din Caransebeş, ansamblul Cetăţuia din Braşov, ansamblul
«Sugălete» din Bistriţa-Năsăud, biserica Sfîntul Gheorghe din Bucureşti, cetatea
ţărănească Drăuşeni, judeţul Braşov, castelul Criş, judeţul Mureş, mînăstirea Mera,
judeţul Vrancea, biserica fostei mînăstiri Rîmeţi, judeţul Alba, vechea biserică orto
doxă din Hălmagiu, judeţul Arad.
După repertorierea realizată în 1951— 1955, Direcţia monumentelor istorice a
iniţiat o nouă acţiune de inventariere, noua listă însumînd în prezent 6456 monu
mente şi centre istorice, ceea ce corespunde unui număr efectiv de peste 7000 de
monumente, în raport cu cele 4.360 de monumente ale repertoriului publicat în
1955. în continuare, se arată în cadrul activităţii generale a Direcţiei monumentelor
istorice şi de artă, locul ocupat de cercetarea ştiinţifică, deosebit de importantă
atît ca volum cît şi ca factor orientativ.
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Se dovedeşte că, bunele tradiţii de restaurare, din şcoala creată de Comisia
monumentelor istorice, au fost preluate de către arhitecţii Direcţiei Monumentelor
Istorice, experienţa cîştigată fiind în mod substanţial nuanţată şi îmbogăţită. In
activitatea sa, Direcţia monumentelor istorice a ţinut seama de aplicarea corectă a
principiilor înscrise în «carta internaţională asupra conservării şi restaurării mo
numentelor», adoptată la Veneţia în 1964, în care este aşezată în prim plan con
servarea, restaurarea fiind considerată «o operaţie ce trebuie să aibă îndeobşte un
caracter excepţional».
Un capitol nou, propriu epocii noastre, priveşte acţiunea de restaurare şi
punere în valoare a centrelor istorice urbane şi rurale. Se dă ca exemplu, cu
rezultate remarcabile în opera de recuperare a centrului istoric, zona Curtea Veche
din Bucureşti. Mai multe străzi, odinioară condamnate demolării integrale, au fost
redate folosinţei comerciale. Restaurarea hanului lui Manuc, urmată de asanarea
hanului cu Tei, sînt alte lucrări cu rezultate pozitive. Se arată şi unele exemple
negative, ca cele de la Tîrgu-Mureş, unde a fost spart frontul pieţei central^, ca
cele de la Tulcea, unde a fost distrus vechiul bazar, sau ca cele de la Iaşi, «unde
a fost demolată, cu totul nejustificat, clădirea Academiei
Mihăilene». în ultimul
timp însă, se poate vorbi despre o constantă creştere a interesului pentru punerea
în valoare a centrelor istorice.
Ultimul punct al trecerii în revistă a activităţii de restaurare desfăşurată în ţara
noastră priveşte picturile murale. După mai multe încercări ocazionale, s-a trecut la
oranizarea unui atelier pentru restaurarea picturilor murale, atelier ce funcţionează în
directă colaborare cu Centrul internaţional de restaurare UNESCO, cu sediul la Roma.
Primele rezultate din activitatea acestui atelier, arată autorul, sînt deopotrivă
încurajatoare, dar şi îngrijorătoare. încurajator este faptul
că lucrările efectuate
deja la Humor, la Geoagiu de Sus, la Bistriţa, la Strei, la Densuş etc., au dus
la bune rezultate. în acelaşi timp, îngrijorează starea de gravă urgenţă în care se
află multe, foarte multe picturi murale din ţara noastră. Se semnalează numeroase
desprinderi a stratului de frescă de pe zid, ca la Humor, Moldoviţa, Bălineşti etc.,
care reclamă urgente măsuri de consolidare.
Ţinîndu-se seama de gravitatea acestor urgenţe, a fost organizată o campanie
pentru depistarea tuturor monumentelor bolnave şi pentru întocmirea fişelor de
sănătate care să permină o judicioasă programare a intrvenţiilor, iar în acelaşi
timp, în colaborare cu Institutul de arte plastice «Nicolae Grigorescu», a fost ini
ţiată pregătirea viitorilor restauratori.
Similar, se pregătesc acum miljoacele pentru restaurarea întregului patrimo
niu de artă aferent unui monument : sculptură, feronerie, mobilier, totul în ideea că
fiecare monument reprezintă o mărturie a istoriei poporului nostru, un document
complex al geniului creator autohton, document pe care
procesul de restaurare
trebuie să-l păstreze nealterat în toată bogăţia sa, spre a-1 transmite generaţiilor
viitoare, căci, aşa cum menţionează carta de la Veneţia : «Purtătoare a unui mesaj
spiritual al trecutului, operele monumentale ale poporului rămîn, în zilele noastre,
mărturia vie a tradiţiilor lor seculare. Umanitatea, care pe zi ce trece, devine tot
mai conştientă de unitatea valorilor umane, le consideră patrimoniu comun şi se
socoteşte solidar responsabilă de salvarea lor faţă de generaţiile viitoare. Ea are
datoria de a Ie transmite urmaşilor cu toată bogata lor autenticitate».

Pr. I. IONESCU
Constantin Z a m f i r , George Dima — muzician şi om de cultură, Edi
tura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1974, 250 p.
#

în ultima vreme acţiunea de cercetare şi valorificare a tezaurului muzical
din trecut a luat o mare amploare, dîndu-se la iveală o serie de lucrări de mare
importanţă privitoare la viaţa muzicală pe teritoriul ţării noastre. Acţiunea aceasta
însă nu se rezumă numai la fenomenul muzical pur, ci cuprinde şi pe muzicienii
noştri înaintaşi împreună cu operele lor. între aceştia, de o atentă considerare s-a
bucurat muzicianul de frunte transilvănean George Dima, un clasic al muzicii
româneşti culte.
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Despre G. Dima, în afara unor studii şi articole apărute în revistele de specia
litate, în ultimii ani s-au scris două lucrări speciale, care au scos în lumină atît
viaţa cît şi opera lui G. Dima. Prima lucrare a scris-o Ana Voileanu-Nicoară în
anul 1957 şi se părea că a lichidat problema privind personalitatea complexă de
profesor, dirijor, pianist, cîntăreţ, compozitor, organizator al vieţii muzicale româ
neşti din Transilvania, a lui G. Dima. Iată, însă, că despre G. Dima au mai rămas
încă multe de completat şi de interpretat. Autorul lucrării de mai sus chiar şi cînd
se referă numai la biografia lui Dima, recunoaşte că nu se poate epuiza în mod
exhaustiv problema şi luînd ca bază lucrarea Anei Voileanu şi alte surse de infor
maţie, mai ales presa vremii, scrie o nouă lucrare căutînd să stăruie mai mult asu
pra factorilor care au contribuit la reliefarea personalităţii lui Dima, lucru ce nu s-a
făcut pînă acum. De aceea autorul nostru, alcătuindu-şi lucrarea pe alt plan,
aduce contribuţii foarte preţioase şi inedite despre G. Dima muzicianul şi omul de
cultură al poporului nostru. Datorită planului, documentaţiei şi competenţei profe
sionale cu care este scrisă cartea, într-adevăr este pînă în prezent cea mai com
pletă şi mai interesantă lucrare despre Dima.
După un «Motto» şi o adresare «Către cititori», în care autorul îşi exprimă
dorinţa de a scrie o lucrare, «folositoare celor care vor să cunoască şi să adîncească
în viitor personalitatea unui muzician român..., care a învestit arta şi pe slujitorii
ei cu rosturi înalte şi nu o biografie romanţată», trece la «Introducere» arătînd
că deşi «figura lui G. Dima s-a evidenţiat ca un precursor de şcoală naţională,
afirmîndu-se printr-o activitate creatoare spontană şi personală, susţinută în con
textul vieţii sociale din a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi începutul seco
lului al XX-lea în Transilvania», totuşi, el n-a fost îndeajuns de apreciat de con
temporanii săi, şi nici de urmaşi, astfel că «muzicologia noastră nu a ajuns să
posede o lucrare biografică suficient de documentată, de pe poziţiile căreia opera
artistică! a lui G. Dima să poată fi discutată cu temei».
In capitolul II, «Schiţă biografică», după ce afirmă că «viaţa lui G. Dima nu
este_ bogată în evenimente paticulare care să necesite o descriere spectaculoasă,
ci se confundă cu însăşi activitatea sa», ne oferă, în continuare, date referitoare
la «Copilăria şi studiile sale», informîndu-ne că G. Dima s-a născut la 10 octom
brie 1847, în Braşov — leagănul atîtor iniţiative şi opere de cultură — în familia
unor chibzuiţi negustori români unde a primit o educaţie aleasă. Continuă cu date
privind «Tinereţea» lui G. Dima în care se arată cele dintîi activităţi artistice pro
fesionale ale lui G. Dima : cîntăreţ de operă şi lieduri, profesor la şcolile româ
neşti din Braşov şi dirijor al corului Reuniunii de gimnastică şi cîntări şi al coru
lui bisericii Sfîntul Nicolae din Braşov precum şi începuturile sale componistice;
întreruperea activităţii profesionale şi desăvîrşirea studiilor muzicale la Leipzig,
unde, în 1880, obţine Diploma de absolvire cu dubla calitate de cîntăreţ şi com
pozitor ; reluarea activităţii în ţară în calitate de cîntăreţ, întreprinderea unor
turnee prin toate provinciile româneşti, pînă în 1881, cînd este angajat la Sibiu,
dirijor al corului Reuniunii române de cîntări şi al corului Mitropoliei, iar din 1883
profesor la Seminarul arhidiecezan din Sibiu. în Sibiu, activează cu o neobosită
vigoare şi competenţă profesională, autorul nostru încadrînd toată această perioadă,
din 1881— 1899 şi apoi pe cea de la Braşov, 1899— 1915, în titlul «Maturitatea» lui
D. Dima, urmînd ca perioada 1915— 1925 s-o numească «Bătrîneţea» lui G. Dima.
După ce însăilează cronologic datele biografice ale lui Dima, autorul, în
capitolul III «Om de vocaţie şi de cultură», trece la aprecierea vieţii şi activităţii
lui G. Dima, la interpretarea faptelor scoţînd în evidenţă activitatea lui G. Dima
în contextul social al vremii, pe care a dominat-o cu personalitatea sa, ca dirijor
strălucit, înzestrat cu calităţi excepţionale, ca pedagog eminent, ca om de cultură
vastă, ca personalitate integră. Ca să ne dăm seama de seriozitatea lui G. Dima, ni
se pare nimerit să redăm aprecierea autorului, care, îl compară pe G. Dima cu
Titu Maiorescu. Aşa cum Titu Maiorescu în domeniul literaturii se ridica împotriva
culturii fără fond şi a poeziei fără formă, tot aşa G. Dima se ridica împotriva unei
muzici artificiale, fără valoare, neartistice. «Dima — scria «Telegraful român» din
21 martie/2 aprilie 1885 — cultivă muzica nu spre a produce efecte momentane, ci
spre a perfecţiona gustul publicului prin reproducerea operelor de valoare».
în sub-capitolul «Arta şi patriotismul lui G. -Dima» ne prezintă orientarea
estetică a lui G. Dima sintetizată în aceea că «muzica trebuie să fie expresivă căci
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altfel nu-şi îndeplineşte scopul pentru care este menită. O simplă succesiune melo
dică a tonurilor fără de expresivitate, este ca un corp fără de v ia ţă ; ne lasă rece,
iar cînd expresia este contrară spiritului cîntării, atunci ne chiar respinge» (p. 170).
In acest scop, G. Dima scrie chiar şi un studiu in titu lat: «Ce să facem în prima
linie pentru îmbunătăţirea stării muzicale a poporului nostru» (Anuarul Seminaru
lui arhidiecezan, Sibiu, 1897— 1898 şi în «Telegraful Român» din 29 aprilie 1898).
Ne vorbeşte apoi despre personalitatea lui artistică recunoscută peste hotare,
despre relaţiile sale sociale, despre adevărata faţă a «conflictului Dima-Muzicescu»
pe tema muzicii populare româneşti, despre moştenirea artistică lăsată de el posterităţii.
Ultimul capitol «Compozitorul» îl prezintă pe G. Dima, mai întîi, ca pe unul
dintre compozitorii care şi-au pus întreaga sa activitate în serviciul ideii de edu
caţie şi progres artistic al poporului său. Vorbeşte apoi, despre creaţia vocală —
originală şi armonizări — creaţia vocală acompaniată, creaţia vocal-simfonică şi în
final, despre tehnica şi arta componistică arătînd că varietatea mijloacelor tehnice
muzicale pe care le-a folosit G. Dima au făcut ca două compoziţii de ale sale să
nu semene una cu alta, sugerînd, evident, şi o bogăţie de sentimente. Conştient
de menirea sa, G. Dima alege subiecte pe măsura gîndirii şi simţirii sale artistice,
le analizează cu multă perspicacitate şi întrebuinţează mijloacele tehnice compo
nistice într-un mod personal pentru reliefarea ideilor. Deoarece mijloacele tehnice
servesc ideii, legătura textului cu muzica este strînsă, intimă, iar imaginile muzi
cale sînt vii pentru că izvorăsc din cunoaştere, din acea ştiinţă de a aplica just m ij
loacele tehnice ideilor izvorîte din concepţia estetică a muzicii expresive, în care
simţul proporţiei ocupă un loc de seamă în compoziţia muzicală (p. 199).
încheie lucrarea cu un capitol privind editarea pînă acum a operelor lui G.
Dima, cu o listă a tuturor lucrărilor lui Dima aranjate pe categorii, mai întîi lucră
rile armonizate (populare), cîntece vechi româneşti şi cîntece bisericeşti (o listă de
65 lucrări religioase), apoi pe cele originale grupate la fel în laice şi religioase —
32 lucrări — şi creaţia vocală acompaniată.
Lucrarea mai cuprinde şi «Anexă» — despre Muzica românească — un inter
viu luat în 1913 de redactorul revistei «Luceafărul» lui G. Dima. O bibliografie
bogată grupată în lucrări cercetate (24 la număr), Articole (47 la număr) şi Ziare
şi reviste (10 la număr) încheie excelenta lucrare a autorului nostru.
Pentru noi ca teologi lucrarea prezintă o deosebită importanţă pentru faptul
că în ea se tratează şi despre activitatea în cadrul Bisericii a lui G. Dima pre
cum şi despre bogata sa colecţie de cîntări bisericeşti, peste o sută, asupra cărora
se fac aprecierile cuvenite de ordin artistic-muzical. Se ştie că G. Dima a fost pio
nierul muzicii corale bisericeşti româneşti din Transilvania. Deşi la începutul intro
ducerii muzicii corale în Biserică, G. Dima a intuit precis ce orientare să dea
compoziţiilor sale bisericeşti, pregătit profesional la şcolile germane el a ştiut
totuşi să dea compoziţiilor sale caracterul naţional, urmărind şi reuşind să creeze
o bogată muzică românească, atît laică, cît şi bisericească, aceasta din urmă caracterizîndu-se printr-un limbaj expresiv şi măiestria formei. Ca tehnică de limbaj,
Dima sesizează de la început paralelismul major-minor caracteristic muzicii româ. neşti şi modalismul glasurilor bisericeşti şi tinde să le ridice la nivelul muzicii uni
versale aplicîndu-le într-o manieră personală, ştiinţa contrapunctico-armonică a vre
mii. Dima, trecînd peste unele reguli statute de muzica clasică, reuşeşte să-şi creeze
un limbaj muzical propriu, compunînd — mai ales în domeniul religios — cu o
măiestrie fără egal între contemporani şi cu siguranţa pe care i-o conferă cultura
şi stăpînirea mijloacelor tehnice. El reuşeşte atît în compoziţie cît şi în interpretare
să-şi convingă ascultătorii şi pe credincioşi că drumul artei este unul singur, bazat
pe logica ideilor, pe psihologia atmosferei lor şi pe plastica imaginilor (p. 220).
Deşi la vremea sa nu exista o orientare oficială în armonizarea cîntării bisericeşti,
G. Dima a înţeles că aceasta trebuie să se bazeze pe melodiile tradiţionale, lucru pe
care l-a şi făcut în cea mai mare parte a armonizărilor sale bisericeşti, în special
către sfîrşitul vieţii. Lucrarea cuprinde foarte multe referiri la muzica bisericească
şi activitatea bisericească a lui G. Dima, astfel că lectura ei este un prilej de
cunoaştere a acestui aspect al activităţii lui George Dima şi, fiind scrisă într-un stil
foarte plăcut, ea nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui preot.

Diac. Asist. I. POPESCU
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«MONUMENTE ISTORICE ŞI DE
numeroase .planuri şi ilustraţii.
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ARTĂ»,
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1/1975,

96

p. +

Vom prezenta dinţii, ca deobicei, materialele — deosebit de bogate în acest
număr al revistei — privind monumentele religioase.
Lia Băţrîna şi Adrian Bătrîna aduc Date noi cu privire la evoluţia bisericii
iostei mînăstiri Cotmeana (p. 11— 24). Pe baza cercetărilor arheologice întreprinse
cu prilejul restaurării din anul 1972, autorii au ajuns la precizarea fazelor de con
strucţie a bisericii fostei mînăstiri Cotmeana, precum şi a datării acestora, înlăturînd unele nelămuriri şi contradicţii din lucrările cercetătorilor anteriori. Prima
fază de construcţie este reprezentată de o biserică de plan triconc cu cele trei
încăperi dispuse în lungime, naosul şi pronaosul fiind despărţite printr-un perete
plin. Curînd după construcţie, această primă biserică a ars, ceea ce a impus refa
cerea ei din temelie. Noul edificiu respectă în linii mari traseul celui dintîi, cu
două modificări : scurtarea absidei altarului şi adăugirea — oarecum excepţionalăpentru epoca respectivă — a unui pridvor deschis. în cursul secolului al XVIII-lea,
biserica împreună cu întregul complex suferă importante restructurări : prin desfiin
ţarea zidului dintre naos şi pronaos se obţine o singură încăpere ce preia funcţiade naos, iar prin închiderea pridvorului acesta este transformat în pronaos; peste
acesta se înalţă o clopotniţă, iar pe latura nordică a încăperii este adăugat un
pridvoraş. în continuare, pe baza analizei amănunţite a documentelor vremii, a
monedelor descoperite prin săpături, precum şi a informaţiilor furnizate de inscrip
ţii şi de tabloul votiv din secolul al XVIII-lea, autorii caută să dateze primele
două faze de construcţie (cea de a treia nu ridică probleme), ajungînd la con
cluzia că prima construcţie se datorează lui Radu I (1374/1375— 1377), tatăl lui Mir
cea cel Bătrîn, şi că numai Cotmeana II este ctitoria lui Mircea cel Bătrîn, la o
perioadă relativ tîrzie a domniei sale, foarte probabil în anii 1404— 1406. Articolul,
de mare interes pentru cunoaşterea mai exactă a trecutului îndepărtat al acestui
monument, se încheie cu încadrarea ctitoriei lui Mircea cel Bătrîn în evoluţia
arhitecturii noastre, biserica aparţinînd după autori unui grup compus din paraclisul
Curţii Domneşti de la Tîrgovişte, biserica nr. 1 de la Cetăţeni-Argeş şi biserica Sf.
Vineri din Tîrgovişte, cu unele analogii în spaţiul sud-dunărean.
în articolul Paramentul medieval (p. 25 —40), arh. Eugenia Greceanu subliniază
în partea introductivă importanţa acordată de arhitectura medievală finisajului, parte
integrantă a concepţiei ce stă la baza monumentelor. Prioritatea dată de şcolile
moderne de restaurare factorilor de structură şi de tehnica construcţiei, în detri
mentul elementelor de parament şi de culoare, a avut ca efect nesocotirea carac
terului indisolubil al mesajului pe care monumentul a fost chemat să-l exprime.
Mai cu seamă în anii dintre cele două războaie mondiale, s-a procedat cu multă
uşurinţă la înlăturarea tencuielilor originale în scopul evidenţierii structurii, edifi
ciile astfel tratate ajungînd să reflecteze mai curînd mentalitatea contemporană de
cît concepţia originală a ctitorilor şi a meşterilor medievali. Se subliniază în spe
cial rolul policromiei în arhitectura medievală, atît pentru unele semnificaţii sim
bolice ale culorilor, cît şi pentru sugerarea unor materiale nobile şi sublinierea
unor elemente de plastică arhitecturală. Observaţiile autoarei, bazate pe o
susţi
nută practică profesională, cît şi pe rezultatele obţinute în domeniul arhitecturii
gotice de restauratorii din alte ţări (îndeosebi din R. D. Germană), sînt exemplifi
cate pentru ţara noastră de un număr mare de monumente medievale ce păstrează
ansambluri decorative sau urme de tencuieli zugrăvite în imitaţia cărămizii, a pie
trei făţuite sau în motive geometrice şi florale. Aceste exemple sînt întregite de
imaginea unor biserici de altădată aşa cum sînt redate pe macheta de pe tabourile
votive. Ansamblul acestor constatări conduce la «afirmarea inxistenţei paramentului aparent în arhitectura medievală din România şi, mai ales, la obligaţia conser
vării şi a restituirii finisajului originar în procesul de restaurare». Dintre restaură
rile care au urmărit acest obiectiv, autoarea citează: restaurarea paramentului ex1.
S itu a ţia re s ta u ră rilo r efectuate de către D .M .I., a se vedea în : P rin cip a lele lu cră ri d e
re sta u r a r e a m o n u m e n te lo r is to r ic e din R. S. R om â n ia (1959—1969),
1970, nr. 1, p. 73—78 ;
a se vedea şi a rtic o lu l n o stru : G rija p e n tr u m o n u m e n te le is t o r ic e şi d e artă relig io a să , î n
« M itr o p o lia O lte n ie i», 1970, n r. 5—6, p. 439—450.
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terior al bisericii evanghelice din Hărman, judeţul Braşov; incinta cetăţii săteşti
din Valea Viilor, judeţul S ib iu ; corpul bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braşovului ;
biserica mînăstirii Secu ; turnul bisericii romano-catolice din Satul-Nou, jud. Harghita.
Arh. Cristian Moisescu prezintă Un vechi monument dîmboviţean 'necunoscut
— biserica iostei mînăstiri Gorgota (p. 41— 44). Această ctitorie a lui Pătraşcu cel
Bun (1554— 1557) de lîngă Tîrgovişte a fost pustiită de două ori : o dată de turcii lui
Sinan Paşa în 1595 şi apoi de oştile lui Gabriel Bathory în 1611. Refăcută în 1623r
mînăstirea a fost grav avariată de cutremurul din 1802; reparată parţial în 1836,
ea a început să se ruineze din nou după secularizare. în sfîrşit, în anii 1968— 1970
biserica a fost consolidată şi totodată şi-a recăpătat aspectul iniţial, cu parament
de cărămizi în casete în zona naosului şi a altarului şi decoraţie de simili-cărămidă zugrăvită pe faţadele pronaosului. Ca structură, edificiul reproduce prototipul
bisericii vecine a mînăstirii Dealul.
Urmează expunerea arh. Ştefan Balş despre Restaurarea bisericii Radu Vodă
din Bucureşti (p. 45— 52). Acest prestigios monument, înălţat de Alexandru Mircea
(1568— 1577), distrus apoi de turci în 1595 şi refăcut pe vechile temelii de Radu Mihnea, nepotul ctitorului, în anul 1615, fusese grav avariat de cutremurul din 1830r
iar reparaţiile efectuate în 1860 îi schimbaseră cu totul înfăţişarea. Apreciind ve
chimea şi valoarea arhitectonică a monumentului, s-a hotărît readucerea lui la for
mele iniţiale. Lucrarea, ce ridică probleme deosebit de delicate atît 'din punctul de
vedere al concepţiei cît şi al executării tehnice, s-a proiectat a fi realizată în trei
etape: prima eţapă — restaurarea faţadelor — este încheiată şi a fost adusă la
cunoştinţa publicului printr-o comunicare anterioară; cea de a doua etapă — res
taurarea interiorului şi a părţilor superioare ale clădirii — face obiectul prezentei
expuneri, fiind împărţită în trei capitole: restaurarea pronaosului, restaurarea
turlelor şi problema pridvorului, care a dat naştere la cele mai multe discuţii, sol
date pînă la urmă printr-o soluţie de compromis : păstrarea actualului pridvor, mic
şorat în exterior prin desfiinţarea frontului central. A treia şi ultima etapă de res
taurare va cuprinde finisarea faţadelor şi amenajarea terenului dimprejur.
Un conac brîncovenesc necunoscut şi o biserică inedită de la jumătatea vea
cului al XVIII-lea la marginea Bucureştilor (p. 53—^-58) este titlul articolului semnat
de arh. Ion Dumitrescu şi Radu Creţeanu. Ansamblul despre care este vorba e cel
de la Tunari, cunoscut documentar atît prin foaia de zestre din 1 noiembrie 1692 a
domniţei Stanca, cel mai mare din copiii lui Constantin Brîncoveanu, cît şi prin
Cronica lui Radu Grecianu, care îl menţionează ca loc de popas al domnului în
cursul călătoriilor sale. El scăpase pînă acum atenţiei cercetătorilor prin faptul că,
pe de o parte, biserica ansamblului nu este cea originală, ci un foarte tipic, frumos
şi bogat monument de la jumătatea veacului al XVIII-lea, atribuit de autori — în
lipsa pisaniei şi a portretelor votive — lui Constantin III Brîncoveanu, nepotul dom
nului, şi că, pe de altă parte, casa rezidenţială a suferit astfel de modificări încît
numai la o cercetare minuţioasă ea îşi dezvăluie vechimea. Din datele documen
tare înfăţişate de autori, reiese că acest conac nu a putut fi ridicat decît de Con
stantin Brîncoveanu însuşi, ceea ce înseamnă că el este cu cel puţin opt ani ante
rior cunoscutelor palate de la Potlogi şi Mogoşoaia, vechime ce se reflectă de
altfel în structura subsolului. Cît priveşte biserica originală, autorii îi postulează
existenţa pe faptul că nici o curte boierească mai importantă din vremea respectivă
nu era lipsită de acest element j de altfel, o inscripţie tardivă menţionează exis
tenţa unei biserici fondate * «în anul 1680 de către casa brîncovenească». între
timp, ipoteza s-a transformat în certitudine prin aflarea unui splendid exemplar
din Evanghelia bilingvă de la 1693, menţionînd că a aparţinut lui Radu beizadea
Brîncoveanu şi că provine de la biserica din Tunari (la Muzeul de artă brîncovenească
din Mogoşoaia, inv. nr. Tp. 32, informaţie de la Ana Dobjanschi).
Vasile Drăguţ semnează nota O pictură murală exterioară regăsită la Baia
(p. 59—60). Este vorba de biserica romano-catolică Sf. Fecioara din Baia (jud.
Suceava'}, atribuită epocii lui Alexandru cel Bun, iar pictura ale cărei urme se
mai pot distinge pe latura vestică a turnului-clopotniţă, la o scară foarte mare, îl
reprezintă pe Sf. Cristofor ducînd pe umăr pe pruncul Iisus. Scena, arată autorul, ocupă
un loc important în pictura murală exterioară din Transilvania, fiind identificată
pînă acum pe şase biserici vechi de diferite rituri. Fragmentele conservate pe faţada
bisericii din Baia, alături de prezenţa aceluiaşi sfînt pe exteriorul absidei bisericii din

234

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ

.Arbore, aduc — conchide domnia sa — «un element suplimentar în favoarea ipotezei
>că la apariţia picturilor murale exterioare din Moldova unele sugestii puteau veni
din Transilvania».
Prin studiul intitulat Monumentele de lemn din judeţul Bistriţa-Năsăud in
lumina istoriei (p. 63— 73), rodul muncii exemplare dusă de Ioana Crsitache-Panait,
de data aceasta în colaborare cu arh. Ion Scheletti, dispare încă o pată albă de
pe harta bisericilor de lemn din România. Judeţul Bistriţa-Năsăud ne apare astăzi
•ca una din zonele fruntaşe din ţară în privinţa arhitecturii religioase de lemn,
atît sub raportul vechimii cît şi al valorii artistice a monumentelor. Din cele 22
biserici de lemn clasate ca monumente istorice, 10 aparţin secolului al XVII-iea,
11 secolului al XVIII-lea şi unul singur secolului. trecut, deci vechimea medie a
monumentelor este mai mare decît, de exemplu, în zona limitrofă — atît de vestită
sub raportul arhitecturii de lemn — a Maramureşului. De altfel, arată autorii, «pen
tru nici o altă zonă a ţării nu s-a păstrat consemnarea prin documente a atîtor cti
torii de lemn ca în Bistriţa-Năsăud». Pentru acest motiv, poate, bisericile din zona
cercetată sînt în general lipsite de monumentalitatea lăcaşurilor maramureşene, în
deobşte mai tîrzii. Cu bună dreptate, autorii au insistat asupra tipurilor şi variante
lor de plan, arătînd că prin aceasta au urmărit sporirea informaţiilor «pentru o vii
toare sinteză privind tipologia bisericilor noastre de lemn». Elementele de decoraţie
sculptată sînt de o remarcabilă bogăţie şi varietate; am reţinut, ca element mai
puţin obişnuit, prezent mai ales la bisericile din secolul al XVII-le^, sculptarea bol
ţilor, care fiind mai joase în vechea arhitectură se oferă mai uşor privirilor. Auto
rii se ocupă mai puţin de pictură, care de altfel nu pare a fi mai veche de a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cînd s-au pictat sau repictat şi lăcaşurile
anterioare. In orice caz, ansamblurile datate menţionate de autori sînt toa*te cu
prinse între anii 1754 şi 1785.
în nota Echilibrul dinamic în pictura de la Humor (p. 79—81), Casian Labin
demonstrează acurateţea cu care artistul a izbutit să redea conţinutul psihologic
esenţial al scenelor, fie prin alegerea mişcării celei mai sugestive (demonstraţie
făcută prin descompunerea mişcărilor personajelor într-o kinogramă), fie prin mo
dificarea raportului normal dintre personaje (demonstraţie prin restabilirea propor
ţiilor normale prin colaj). Scenele, alese pentru exemplificare din ciclul faptelor
arhanghelului Mihail ce decorează registrul superior al pereţilor gropniţei, recent
redat luminii prin restaurare (vezi V. Drăguţ, Humor, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1973, p. 20), sînt reproduse — pe cîte ştim — pentru prima oară şi prezintă interes
iconografic: Falsa tăiere a capului regelui David (II Regi, cap. 24; cf. V. Grecu,
■Cărţi de pictură bisericească bizantină, Cernăuţi, 1936, p. 122) şi. Izgonirea falsului
prooroc Valaam (Numeri, cap. 22; cf. V. Grecu, ibidem, p. 117).
Materialele fără contingenţă directă cu Biserica s în t: Mihai Ispir, Poduri vechi
de piatră din Moldova (p. 3— 10); Liviu Rotman, Un proiect de lege din 1871 privind
protecţia monumentelor (p. 61— 62); arh. Mihai Aidea, Casa meşterului Antonie Mogoş
la 100 de ani — Sondaj într-un ornament (p. 74—78); Petre Oprea, Case bucureştene
cu picturi murale executate în pragul secolului al XX-lea (II) (p. 82— 84).
La rubrica Conservare, restaurare: Paolo Mora (Italia), Cauzele alterării pic
turilor murale (I) (p. 85—90); Tatiana Pogonat, Cîteva consideraţii asupra morta
relor folosite în restaurarea monumentelor istorice şi de artă (p. 90—91).
La rubrica Cronică, recenzii: Seminar pe tema integrării arhitecturii contem
porane în vechile ansambluri — 16— 19 octombrie 1974, Kazimierz Dolny (p. 92);
<Colocviul internaţional «Salvgardarea oraşelor istorice», Bruges — 12— 15 mai 1975
{p. 92); Vasile Drăguţ, A IV-a adunare generală a ICOMOS — Rothenburg, mai
1975 (p. 93) ; V. D., Adunarea generală a Centrului internaţional de studii pentru
conservarea şi restaurarea bunurilor culturale — Roma, 1975 (p. 93); Tereza Sinigalia, «Un viitor pentru trecutul nostru» (p. 93—94); Activitatea de restaurare a
Direcţiei patrimoniului cultural naţional (p. 94— 95).
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REVISTA REVISTELOR MITROPOLITANE
«GLASUL BISERICII», revista oficială a Sfintei M itropolii a Ungrovla
hiei, an. X X X IV (1975) :
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Numărul 1— 2,
pe lunile ianuarie-februarie, cuprinde :
— R e d a c ţ i a . De
p a tria rh a l (p. 5—8).

Anul

nou

la

palatul

[O sc u rtă dare de se am ă asu p ra fe lu lu i
c u m a decurs p rim ire a de către P rea F e ric itu l
P ă r in te P a tr ia r h J u s tin ia n a p re o ţim ii d in C a 
p ita lă cu p r ile ju l zile i de A n u l n o u 1975.
In
a fa ră
de
c o n d u c ă to rii
şi
fu n c ţio n a r ii
s u p e rio ri a i se rv iciilo r p a tria rh a le şi arhiepiscopeşti şi de c o n d u c ă to rii şi p ro fe so rii in 
s titu ţiilo r de în v ă ţă m în t teologic d in B u c u 
reşti, la p r im ir e au fost de fa ţă şi în a lţ ii Ie 
r a r h i : T eofil, A rh ie p isc o p p e n tru E u ro p a C en
tr a lă şi O c c id e n ta lă îm p r e u n ă cu E p isc o p u l
s ă u v ic a r P. S. L u c ia n F ă g ă ră ş a n u l, p re c u m
ş i P. S. E piscopi- vicari D r. A n to n ie P lo ie ş
te a n u l şi R o m a n Ia lo m iţe a n u l.
î n n u m e le p re o ţim ii d in c a p ita lă , Pr. T om a
C o n s ta n tin de la p a ro h ia S fîn tu l N icolae-Sîrbi
a adresat c u v în t de fe lic ita re şi b u n e u r ă r i
p e n tru n o u l a n P rea F e ric itu lu i P ă rin te P a 
tr ia r h J u s tin ia n . De asem enea a c u v în ta t
I. P. S. A rh ie p is c o p T eofil.
P rea F e ric itu l P ă r in te P a tr ia rh
m u lţ u m it v o rb ito rilo r şi a fă c u t o
de se am ă a s u p ra e v e n im e n te lo r
care a u a v u t loc în v ia ţa P a trie i
r ic ii străm o şeşti în c u rs u l a n u lu i
s-a în tr e ţin u t cu cei prezenţi].

J u s tin ia n a
sc u rtă dare
p rin c ip a le
şi a B ise
1974 ; ap o i

în rubrica «Aniversări» :
— Redacţia,
A 74-a a n iv e r s a r e a P rea
F ericitu lu i P ă rin te P atriarh Justinian : 22 f e 
b ru a rie 1975 (p. 9—11) [— ş i în acest a n s ă r
b ăto rire a zile i de naştere a P rea F e ric itu lu i
P ă rin te P a tr ia r h J u s tin ia n s-a d e sfăşu ra t într-un cad ru festiv, p rin tr- u n Te-Deum s ă v îr
şit în p a ra c lis u l p a tr ia r h a l şi a p o i de p r i
m ire a celor prezenţi în c a b in e tu l de lu c ru al
P rea F e ric irii Sale, u n d e — în n u m e le t u 
tu ro r : m e m b r i a i S fîn tu lu i S in o d , c o n d u c ă 
to ri şi c o la b o ra to ri a i P re a F e ric itu lu i P ă 
rin te P a tr ia r h de la C e n tru l p a tria rh a l, m i
tro p o lita n şi arhiepiscopesc, p re c u m şi de la

in s titu ţiile de în v ă ţă m în t teologic d in B u c u 
reşti — a adesat în a lt u lu i s ă rb ă to rit c u v în t
de om agiere I. P. S. M itro p o lit N icolae al
B a n a tu lu i. D u p ă ce a răsp u n s, P rea F e ric itu l
P ă rin te P a tria rh J u s tin ia n s-a în tre ţin u t cu
cei prezenţi].

în rubrica
«îndrumări pastorale şi omiletice» :
— Pr. P ro f. A n a to lie Z a r e a ,
P red ică la
D u m in ica d in a in tea B o te z u lu i D o m n u lu i (p.
12—14) ;
— Pr. Io a n V. C o v e r c ă, La S fîn tu l Ioa n
B o te z ă to r u l (p. 14—17) ;
— Pr. io a n C e a u ş u, La D u m in ica d u pă
B o tez u l D o m n u lu i (p. 18—21) ;
— Pr. D a v id P o p e s c u ,
La D u m in ica
X X I X d u p ă R usalii (p. 21—24) ;
— Pr. C o n f. Ş te fan C. A 1 e x e, La D u m i
nica X X X I d u p ă R usalii (p. 24—27) ;
— A r h im . J u s tin ia n D a 1 e a, La tn tîm p in a rea D o m n u lu i (p. 27—32) ;
— Pr. P ro f. Const. N. G a 1 e r i u, La D u 
m in ica X V I I d u p ă R usalii (p. 32—35) ;
— Pr. V asile N a r t e a, M ed ita ţie d e A n u l
n ou (p. 35—38) ;
*

— Pr. P ro f. D r. S im io n
Radu,
dă n ou ă B iserica ? (p. 38—41) ;
— Pr. V asile P o p ,
S fin te le
m eiu ri s c r ip tu r is tic e (p. 41—47)].

Ce

ne

T ain e :

te

în rubrica
«Pentru pacea a toată lumea» :
— R e d a c ţ i a , A c ţiu n i în slu jb a p ă cii :
lu n ile ia n u a rie - fe b ru a rie (p. 48—51).
— D rd . G h . B o g d a p r o s t e ,
Ştiri e c u 
m e n ic e (p. 52—54) ; C o n ferin ţa te o lo g ic ă in 
ter c o n fe s io n a lă d e la B u c u r e ş ti : 23 fe b r u a r ie
1975 (p. 54—60).
f

în rubrica : «Articole şi studii» :
— Pr. M ircea N i ş c o v e a n u ,
P r o b le m e
d e d o ctrin ă în o p e r e l e S fîn tu lu i M a x im M ă r
tu risitoru l (p. 61—69) [— a n a liz în d texte tr a 
duse d in opera S fîn tu lu i M a x im M ă r tu r is i
to ru l şi fo lo s in d şl unele lu c r ă ri de sp e c iali
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tate, a u to r u l constată că d u p ă în v ă ţă tu r a S fîn 
t u lu i M a x im n u m a i p r in c o n te m p la re se poate
a ju n g e la a d e v ăru l d iv in , la R e v e laţia s u p ra 
n a tu r a lă a lu i D u m n e ze u , care este cugetarea
d e săv îrşită d in care izv o răşte în ţe le p ciu n e a
cea m a i presus de fire, care s-a fă c u t acce
s ib ilă c re a tu rilo r p r in în tr u p a re a L o g o su lu i,
în care există toate energiile d iv in e şi lu m e a
ca to ta lita te de idei.
în această perspectivă s în t cercetate în 
deap ro ap e : — «Ideea de în ţe le p c iu n e în lu 
m ea p re c re ştin ă» ; — -«Cunoaşterea lu i D u m 
nezeu» ; — «A to tîn ţe le p c iu n e a lu i D u m n e ze u
v ă d ită în lu c ră rile Sale» ; — «L ogosul ca R a 
ţiu n e şi Sofie» ; — « în ţe le p c iu n e a ca v irtu te
c re ş tin ă » ] .
— D rd . R a d u M i h a i ,
E v h o lo g h io n u l lui
S era p io n ca d o c u m e n t p e n tr u istoria c u l
tu lu i c r e ş tin (s e c o lu l IV ) (p. 69—85) [— d u p ă
o su ccin tă şi d o c u m e n ta tă p rezen tare a -«Dez
v o ltă r ii c u ltu lu i creştin p în ă la ju m ă ta te a se
c o lu lu i IV»', a u to ru l trece la în fă ţiş a re a v ie ţii
şi operei lu i S erapion, episcop de T h m u is »,
p rie te n al S fin ţilo r A n to n ie cel M are şi Atanasie cel M are.
O prindu-se în d e a p ro a p e a s u p ra operelor
lu i S e rap io n de T h m u is, a u to r u l p re z in tă pe
scurt : scrierile exegetice, scrierile polem ice,
epistolele, scrierile litu rg ic e , v ie ţile de sfin ţi
şi corespondenţa ră m a s ă de la e pisco pu l Se
r a p io n de T h m u is.
în partea u rm ă to a re a u to ru l cercetează în 
deap ro ap e prob lem e le legate de autenticitatea,
e d iţiile şl c o n ţin u tu l E v h o lo g h io n u lu i lu i Se
ra p io n , e v id e n ţiin d caracte ru l cu desăvîrşire
orto do x al c o n ţin u tu lu i d o c trin a r al acestei
im p o rta n te opere patristice].
— P r. M ih a i N . E n a c h e, P r o b le m a in 
fa ilibilităţii p a p a le d u pă C on ciliu l II V atican
şi p oziţia B isericii O r to d o x e în a cea stă p r i
v in ţă (p. 86—98) [— pe te m e lia în v ă ţă tu r ii or
todo x e că in fa ilib ilita te a în B ise ric ă ap arţin e
ie ra rh ie i în to ta lita te a ei în t r u n it ă în sinod
şi lu c r în d sub asistenţa S f în tu lu i D u h şi n u
u n e i persoane ie rarhice in d ife r e n t cine ar fi
aceasta, a u to ru l cercetează critic d ife rite texte
d in docum entele co n ciliare catolice, care evi
d e n ţia ză caracterul in d iv id u a lis t în ecleziolo
gia catolică, spre deosebire de caracte ru l so
bornicesc al ecleziologiei ortodoxe].
— D o cto ran d
L a u re n ţiu
Bărbulescu,
Situaţia cleru lu i r o m a n o -c a to lic d u pă C o n c i
liul II V a tica n (p. 99—104) [— spre deosebire
de alte articole p u b lic a te în această revistă,
a rtic o lu l acesta precizează că este o -«lucrare
de sem inar, în to c m ită , în c a d ru l p re g ătirii
d o c to ra tu lu i în teologie, sub în d r u m a re a Pr.
P ro f. P etru R e zu ş».
A u to r u l a n a lize a ză aspecte ale s tării de
te n siu n e m a n ife s ta tă în v ia ţa c le ru lu i catolic
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d in d ife rite ţă ri europene şi d in A m e ric a L a 
tin ă , stare p ro v o c a tă de h o tărîre a C u rie i p a 
p ale de a m e n ţin e cu orice preţ stările a n a 
cronice în v ia ţa c le r u lu i catolic, îndeosebi î n
p riv in ţa c e lib a tu lu i] .
— P r. Io a n P ă c u r a r i u, P erso n a lita tea
te o lo g ic ă a P ă rin telu i Gala G a la ction (p. 104—
120) [— fo lo s in d lu c r ă r ile de catedră şl în d e o 
sebi pe cele lite ra re ale P ă r in te lu i G a la G a 
lactio n , a u to r u l în c e a rc ă să p u n ă în lu m in ă
fe lu l în care p r in c ip iile g în d ir ii teologice ale
p re o tu lu i şi d a s c ă lu lu i au p en etrat şi în n o 
b ila t opera lite r a tu lu i G a la G a la c tio n . A u t o r u l
se opreşte înd e ose bi asu p ra aspectelor pe care
m a rile v ir tu ţi teologice — «credinţa, n ă d e jd e a
şi dragostea» — le îm b r a c ă în scrisul p ă r in 
te lu i G a la G a la c tio n ] .

în rubrica «Documentare» :
— Ş te fan A n d r e e s c u , Un n o u p u n c t dev e d e r e a su p ra v e r s iu n ii sla v e a « P o v e s tir ii
d e s p r e D ra cu la V o e v o d » (p. 121—130) [— pe
b aza a n a liz ă r ii critice a p ă re rilo r ce rce tărilo r
•«Povestirii despre D ra c u la V oevod» (în re d ac
tare slavă) şi a u n o r pasaje rep re zentative
d in c o n ţin u tu l « P o v e s tirii» , a u to ru l in te r v in e
în p o le m ica deschisă cu p riv ire la a u to ru l P o 
v e stirii : r o m â n o ri rus.
P e b aza re zu lta te lo r a n alize i sale, Şt. A n 
dreescu crede că a u to r u l «P o v e stirii» a p u t u t
fi u n r o m â n o rto d o x p ro b a b il cleric d in T ra n 
s ilv a n ia care a re d actat «P ovestirea despre
D ra c u la Voevod»*, pe b aza e co urilo r şi tr a d i
ţiilo r orale a ju n s e d in ţara v e c in ă (şi că î n
c h ip corect a u to r u l nu-şi in titu le a z ă op e ra
« C ro n ic ă » ) în v re m e a cînd, în u ltim a p a r te
a v e a c u lu i X V şi în p rim e le decenii ale v ea
c u lu i X V I se re d acta u în M o ld o v a «C ro n ic a
lu i Ş te fan cel M a re », ia r în Ţ ara R o m â n e a s c ă
« C ro n ic a despre R a d u de la A fu m a ţi» ] .
— S te lian M a r i n e s c u , D isp o ziţii c a n o n ic o -ju r id ic e în « C a p e te d e p o r u n c ă » , d in a n u l
1714 (p. 131—138) [—a u to ru l, — care s-a m a i
o c u p a t de această o p e ră a m itr o p o litu lu i A ntim Iv ire a n u l, pe care acesta a tipărit- o în
1714 şi a răsp în d it- o în tre to ţi m e m b r ii cle
r u lu i o rto d o x r o m â n cu scopul de a r id ic a
p re s tig iu l c u ltu r a l al p re o ţilo r ortodocşi ro 
m â n i, care în to c m e a u acte civile (ca testa
m ente şi fo i dotale) — reia p ro b le m a v a lo r ii
practice pe care a avut-o în v ia ţa p o p o r u lu i
r o m â n acest im p o r ta n t izv o r al d re p tu lu i scris
vechi rom ânesc.
— L ector
u n iv .
M ih a i
Rădulescu,
B en ja m in F ra n k lin tra d u s în « V e s tito r u l b is e 
r i c e s c » în 1839 (p. 138—143) [— o ju d ic io a s ă
prezentare a m e rite lo r tra d u c e rii făc u te de
p ro fe so rii D (io n is ie ) R o m a n o şi G . M u n te a n u
a « P la n u lu i de îm b u n ă tă ţir e m o ra lă al lu i B .
F r a n k lin » (p u b lic a t în nr. 2, 3 şl 4/1839 d in
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-«Vestitorul bisericesc» a p ă r u t la B u z ă u . I n
c o n tin u a re , a u to ru l p re z in tă pe la rg în s e m 
n ăta te a te x tu lu i tradus].
— O c ta v ia n M ă r c u l e s c u ,
I c o a n e in e 
d ite (p. 143—146) [— descrierea a p a tru icoane
a fla te la biserica Ş u b e şti d in C îm pulung- M uscel, şi m e n ţio n a te p în ă în p rezent în lu c r ă 
rile de specialitate].
— A l. A . B o t e z, P e căi b iza n tin e : N i•c e e a —E fe s —A n tio h ia (p. 146—155) [— c o n tin u 
are a u n u i in te re san t « itin e r a r b iz a n tin » cu
in c u r s iu n i bogate în tre c u tu l istoric a l lo c u 
r ilo r pe care le descrie].
— P ro f. P a m fil

Georgian,

D ou ă s c h i

tu r i d isp ă ru te din fo s tu l ju d e ţ al S ă cu en ilo r
(p. 155—156)
d o c u m e n te

[— c o m p le tă ri aduse pe b a ză de
noi

—

<Holanu, tip ă r ită în

la

m o n o g ra fia

M înăstirii

1930 de au to r. C o m p le tă 

*
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rile se referă la fostele s c h itu ri V îrfu l P ie trii
şi A pşoarele].
— Pr. A le x a n d ru - A rm a n d
M u n t e a n u,
G hid b ib lio g r a fic p e t e m e şi p r o b le m e din
p u b lica ţiile r e v is te i m itr o p o lita n e « G lasul B i
s e r ic ii» (p. 157—169).

în rubrica «Comemorări» :
— C o n s ta n tin
Stănuleţ,
A lb e r t S c h w e i t z e r , — cu p r ile ju l c e n te n a r u lu i n a şterii
sa le : 1875—1975 (p. 170—174).
D u p ă ru b ric a V iaţa b is e r ic e a s c ă în c u p r in 
su l M itr o p o lie i : — «A rh ie p isc o p ia B u c u re ş
tilo r» (p. 175—188) ; — «E piscopia B u z ă u lu i»
(p. 189—197) ; — «E p isco p ia D u n ă r ii de Jo s »
(p. 198—204), revista se încheie cu ru b ric a
« R e c e n z ii» (p. 205—220).
Ca «A n e x e » sîn t p u b lic a te 20 de p a g in i
« C în tă r i litu rg ic e » , a rm o n iza te pe notaţie li
n e ară de P ro f. N ico lae L u n g u .

«M ITROPOLIA M OLDOVEI ŞI SUCEVEI», revista oficială a Arhiepisco
piei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi .Huşilor, an. LI (1975) :
Numărul 1— 2,
pe lunile ianuarie—februarie, cuprinde :
— Redacţia,
U nirea P r in c ip a te lo r R o 
m â n e (1859). «O sa lu ta re R o m â n ie i» (p. 3—4)
I— re p u b lic a re a a r tic o lu lu i cu acest titlu scris
de a r h im a n d r itu l N e o fit S c rib a n şi p u b lic a t în
«S teaua Dunării»*, nr. 22 d in 3 fe b ru a rie 1859].

în rubrica «Aniversări» :
«Măria Sa Ştefan Voievod»
— N.
Grigoraş,
Ş tefa n
c e l M a re :
c in c i s u te d e ani d e la v ic to r ia d e la V a slu i
— 10 fe b r u a r ie 1475—10 fe b r u a r ie 1973 (p. 5—17).
— Redacţia,
Slavă c tito r u lu i (p. 18—
34) [— p o r n in d de la a d e v ă ru l că, pe lîn g ă
fa p tu l că a ră m a s în c o n ştiin ţa tu tu r o r ro 
m â n ilo r ca « u n m a re c o n d u c ă to r de oşti, ne 
b ir u it în războ aie , ca u n voievod cu d re a p tă
c u m p ă n ire , ca u n v re d n ic gospodar, care a
c h iv e rn is it p ild u ito r tre b u rile ţă r ii şi ale d o m 
niei» , Ş te fan cel M are a ră m a s îndeosebi în
c o n ştiin ţa m o ld o v e n ilo r ca « m a re şi iscusit
ctitor de sfin te lo c a şu ri care p u n în lu m in ă
id e ile şi s im ţă m in te le sale alese, in g e n io z i
tatea celor ce a u p lă s m u it aceste e d ific ii re li
gioase ca şi m ăie stria celor ce le-au în ă lţa t,
a rtic o lu l acesta p u b lic ă o parte d in in s c rip 
ţiile b ise ricilo r în ă lţa te de voievod, u ne le în 
s e m n ă r i pe c ă rţi şi obiecte de c u lt şi de pe
pietre de m o r m în t spre a «re a d u c e în m e 
m o rie m are a şi c u p rin z ă to a re a personalitate»
a lu i Ş te fa n cel M are.

M a te ria lu l d o c u m e n ta r este g ru p a t în u r 
m ăto are le p a ra g ra fe : I. «B ise rici, tu r n u r i, ce
tă ţi (27 de in s c rip ţii) ; I I — D ife rite obiecte
de c u lt : cădelniţe, fe re cătu ri, rip id e , panaghiare, clopote, c ă rţi» (32 de in s c rip ţii şi în 
se m nări) ; I I I — «B ro d e rii, ţesături, epitrahile, a c o p e răm in te , v ă lu r i, epitafe, dvere, stea
g u r i» (23 de in s c rip ţii) ; IV — Pietre de m o r
m în t» (15 in s c rip ţii)].

In rubrica «Studii» :
—
Pr. N . M a ţtri m , D ia log u l iu birii în p la 
n u l c r e d in ţe i la M artin B u b e r (p. 35—60) [—
u n s tu d iu de re a lă v alo are şi im p o rta n ţă p e n 
tru teologia cre ştin ă d in v re m e a noastră, teo
logie în c h in a tă s lu jir ii a p ro p ie rii şi d ia lo g u 
lu i in te rcre ştin şi in te rre lig io s. A u to r u l de
m o n stre ază că p e n tru g în d ire a teologică şi
filo z o fic ă a c tu a lă , M a r tin B u b e r — filo z o f
e x isten ţialist — co n stitu ie « u n u l d in m a r ii v i
z io n a ri ai m u lt visatelor v re m u ri de a u r ale
c re ş tin ă tă ţii şi ale o m e n ir ii în tre g i de pace
şf de b u n ă înţelegere în tre c o n fe siu n i şi în 
tre p o p o a re » , a c ăro r p o sib ilita te de re a li
zare, M a r tin B u b e r o vede n u m a i pe calea
d ia lo g u lu i iu b ir ii. De aceea B iserica cre ştin ă
tre b u ie «să privească cu a d m ira ţie şi să adere
cu p asiu n e la m u lt p re c o n iza tu l d ialo g bub e ria n al iu b ir ii» .
D e m o n stra ţia c o m p e te n tă şi b in e în te m e 
ia tă a p ro b le m a tic ii s tu d iu lu i este u r m ă r ită
astfel : — A . P relim in a rii : c a d ru l filo zo fie i
lu i M a rtin B u b e r ; B . M a rtin B u b e r şi filo 
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zo fia « d ia lo g ic ă * ; I. « E x is te n ţia lis m u l b ib lic
al lu i M a r tin B u b e r» ; n . « B u b e r, m esager al
u n ită ţii u m a n e şi universale» ; I I I . «Catego
riile cosm ice şi d im e n s iu n ile te an d rice ale
dialogului»- : — 1. R e la ţia « E u —Tu sau d ia 
lo g u l v e r ita b il* (sfera v ie ţii cu n a tu ra ; —
sfera v ie ţii cu o am e n ii, — sfera vieţii cu
esenţele spirituale ) ; — 2. T u cel veşnic sau
relaţia a b s o lu tă (relaţia cu D u m n e ze u sau
v iaţa cu D u m n e ze u ; — co n ce p tu l de Reve
laţie la B uber) ; — 3. R e la ţia E u — A cela ;
— 4. A sp ectul soteriologic al relaţiei (senti
m e n tu l c u lp a b ilită ţii ; — ideea de m în tu ire ) ;
— 5. U m a n is m u l pios al lu i M a r tin B u b e r şi
actualitate a sa e cu m e n ică (B u be r şi filo zo fia
o ccid en tală ; — B u b e r şi c re ş tin is m u l).
D in d e m o n straţia s tu d iu lu i reiese cu evi
d e n ţă personalitatea clarv ăzăto are , o rie n tată
în perspectiva e cu m e n ică şi m ilita n tă activă
p e n tru e c u m e n is m u l religios şi practic-social
a lu i M a rtin B u be r, c ă u tă to r statornic al ap ro p ie rii în tre re lig ii şl p o po are cu tra d iţii
şi m o d u ri de v ia ţă diferite].
— D o cto ran d M arcel C i u c u r ,
P r o b lem a
că să toriilor m ix te în lum ina d o c u m e n te lo r o fic ia le şi a p r o p u n e r ilo r c o m is iilo r in te r c o n fe s io n a le în u ltim u l d e c e n iu (p. 61—73) [— la
în c e p u t se precizează că în u ltim ile decenii
şi îndeosebi d u p ă C o n c iliu l I I V a tican , p ro 
b le m a c ăsăto riilo r m ix te a d o b în d it în lu m e a
creştină, în special în tre c o n fe siu n ile rom anocatolică şi p ro te stantă o a c u ita te deosebită.
M a n ife s ta tă în d o cum e nte o ficiale , în hotăr îr i şi în p ăre ri personale ale teo lo g ilor de
d iferite
co nfe siuni,
p ro b le m a
c ăsăto riilo r
m ix te a s tîrn it dezbateri a p ro fu n d a te , susţi
n u te de pe p o ziţii d e te rm in ate de interesele
m a jo re ale fie căre i co n fe siu n i creştine.
A n a liz în d cu atenţie şi d is c e rn ă m în t d i
feritele p o ziţii confesionale, a u to r u l în fă ţiş e a 
ză cu lim p e z im e : 1. «P oziţia B ise ricilo r O r
todoxe fa ţă de p ro b le m a c ă s ă to riilo r m ixte» :
2. « P o z iţia B isericii R om ano- C atolice fa ţă de
p ro b le m a c ăsăto riilo r m ix te » : — 3. «P o ziţia
B ise ricilo r P rotestante fa ţă de p ro b le m a c ă 
s ăto riilo r m ix te » . In « C o n c lu z iile fin a le » , a u 
to ru l sintetizează divergenţele în tre cele trei
p o ziţii confesionale fa ţă de p ro b le m a căsă
to riilo r m ixte].
— D a n G. T e o d o r , O b ie c te d e cu lte din
s e c o le le X I I —XIII p e te r ito r iu l M o ld o v e i (p.
74—93) [— c o n tin u în d partea p u b lic a tă în ace
eaşi revistă (nr. 7—8/1974), a su p ra celor 17
descoperiri de obiecte de c u lt (întregi sau
fra g m e n ta re ),
n o rd

a

în

M oldovei,

m a jo rita te
a u to ru l

în

ju m ă ta te a

p re z in tă

pe

de
larg

aceste obiecte, aproape toate in e d ite — în ge
n e ra l : cruci-engolpioane
X I I —X II I.

v ech i

d in

secolele

Inte m e in d u- se pe cercetarea te h n ic ii de lu 
cru, pe fo r m a c ru c ilo r, pe d e ta lii ale in s c r ip 
ţiilo r şi p e rso n a je lo r gravate pe ele şi p e
a n a lo g iile cu alte asem enea obiecte descope
rite pe alte te rito rii, a u to ru l g ru p e a ză aceste
obiecte de c u lt — ţin în d seam a şi de o rig in e a
şl de cro no lo g ia lo r — în d o u ă g ru p e :
D in p r im a g r u p ă : C ru ci r e lic v a r e d e o r i
g in e bizantină, s în t an alizate m u ltila te r a l c ru 
cile descoperite la P ia tra N e a m ţ şi la D ă n e ş ti,
ju d e ţu l V aslui.
I n g ru p a a d o u a : C inci r e lic v a r e d e o r i
g in e v e c h e r u s e a s c ă sîn t prezentate şi a n a li
zate m a i în tîi «C ru cile vechi ruseşti d in se
colele X I I —X I I I » (cele descoperite la P ia tra
N eam ţ, c o m u n e le B răe şti, Ib ăn e şti, B o to şa n i
şi V orniceşti, ju d . B otoşani, C u cuteni- ieşi şi
C odăeşti-V aslui) şi B. «C ruci relicvare kievene d in secolul X I I I * (cele descoperite la
C îndeşti-N eam ţ,
T rifeşti-Iaşi,
P iatra- N eam ţ,
B îtca D o a m n e i, Suceava-Şipot, C îrjo a ia (Cot
n ari)- Iaşi, G h ir e n i (C otuşca)-B otoşani, M iorcan i (R ăd ău ţi- P rut)- B o to şan i.
A n a liz a re a c ritic ă a obiectelor este în s o 
ţită de prezentarea fo to g ra fic ă (avers şi re
vers) a c ru c ilo r şi de în c a d ra re a g ra fic ă a
in s c rip ţiilo r pe care le c u p rin d .
I n partea a d o u a a s tu d iu lu i, a u to r u l face
a m p le c o n sid e ra ţii cu caracter istoric c o m 
p a ra tiv cu datele d in s tu d ii făc u te de a lţi
cercetători a su p ra u n o r obiecte s im ila re şi
cu cercetările arheologice şl conclude că stu 
dierea a te n tă a obiectelor de c u lt descope
rite în M o ld o v a aduce o c o n trib u ţie re a lă la
p ro b le m a în c e p u tu r ilo r epocii fe u d a le în această p arte a ţă r ii noastre].

în rubrica
«Dreapta învăţătură a Bisericii» :
— P r. V icto r M o i s e, D e s p r e
rea M aicii D o m n u lu i (p. 94—105).

p r e a c in s ti-

In rubrica «Predici» :
— Pr. P a v e l C u r c u ţ ă, P red ică la A n u l
n ou (p. 106—108) ;
— Pr. D r. Şt. S 1 e v o a c ă, La D u m in ica
X X X I I după R usalii (p. 109—112) ;
— P r. G a v r il N i c u l i ţ ă , M u n ca în lu 
m ina S fin tei S crip tu ri (p. 112—114).

In rubrica
«Vechi locaşuri de închinare» :
— Io n I. S o 1 c a r u, N o i co n s id e r a ţii p r i
vin d b iserica d e le m n d e la P u tn a (p. 115—
122)) [— în 1974 a u to ru l a p u b lic a t în « S tu d ii
şi cercetări de isto ria artei, seria arta p la s 
tic ă» (S .C .I.A .) to m . 21, s tu d iu l D a ta rea şi
plan u l b isericii d e le m n d e la P u tn a , în care,
a n a liz în d şi in te rp re tîn d in s c rip ţia s ă p a tă pe
o b îr n ă a absid e i : «Isaias 7037» (1575—1577),
a ju n g e a la c o n clu zia că biserica exista la în 

REVISTA REVISTELOR MITROPOLITANE
c e p u tu l u lt im u lu i p ă tr a r al v e a c u lu i X V , fă r ă
a exclude p o sib ilita te a existenţei b ise ricii în a 
in te de această d a tă cu a tît m a i m u lt că
«e x istă o p u te rn ic ă tra d iţie » , c o n se m n ată de
c ro n ic a ru l N ico lae C ostin, despre m u ta re a b i
sericii de la V o lo v ăţ la P u tn a .
S tu d iu l p u b lic a t a c u m co nstituie în gene
ra l c o n ţin u tu l u n e i c o m u n ic ă r i susţin ute în
şedinţa p u b lic ă a « In s titu tu lu i de Istorie şi
arheologie A . D . X e n o p o l» (1972).
A u to r u l a n a lize a ză în d e a p ro a p e u rm ăto a re le
aspecte n o i care pot ju s tific a tra d iţia despre
existenţa b ise ricii de le m n de la P u tn a în a 
in te de u ltim u l p ăs tra r al v e a c u lu i X V . Aceste
aspecte se referă la u rm ă to a re le în tr e b ă r i :
1. E x istă date c o n v in g ăto a re p e n tru a sus
ţin e existenţa u n e i b ise rici la V o lo v ăţ a n te 
rio a ră p erio ad e i 1466—1470, p e rio a d ă în care
Ş tefan cel M are a c o n s tru it şi a s fin ţit bise
rica M în ă s tir ii P u tn a şi c în d — p o triv it tr a 
d iţie i — a m u ta t biserica de la V o lo v ăţ la
P u tn a ?
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ţu lu i, m e n ţio n a t în statistica d in 1872, s c h it
la care s-au în tre p rin s în u ltim ii a n i im p o r 
tante lu c r ă r i de restaurare].

în rubrica
«Strădanii cărturăreşti de altă dată» :
— P r. P a u l M i h a i 1, M a n u scrise r o m â 
n eşti din B ib lio te c a M itr o p o lie i M o ld o v ei, c o n 
tin u a re (p. 133—164) [— d u p ă ce în p r im a
parte a p u b lic a t in tro d u ce re a generală la p re 
zentarea m a n u sc rise lo r ro m â n e ş ti d in B ib lio 
teca m itr o p o lita n ă d in Ia ş i şi a descris p r i
m ele 12 m anuscrise, a u to ru l descrie în parteap u b lic a tă a c u m , d u p ă aceeaşi m etodă, g ra fia ,,
c o n ţin u tu l şi în s e m n ă rile de pe alte 18 m a 
nuscrise] .

In rubrica «însemnări» :
— Ţ. M ., A n iv e r s a r e a v ic to r ie i d e la V a s 
lui : 1475—1975 (p. 165).
— T. G . B u 1 a t, P o p a D u h u, — p r o f e s o r
la şcoa la M înăstirii N ea m ţ din T îrgul N e a m ţ
(p. 165—166).

2. E x istă dovezi p e n tru a d ata biserica de
le m n de la P u tn a în a in te de u lt im u l p ă tra r
al v e a c u lu i X V , a d ic ă m a i ap ro ap e de m o 
m e n tu l c în d — p o triv it tra d iţle v — a fost ad u să
de la V o lo v ăţ ?

— Pr. D . B ă 1 a ş a, O şcoa lă la B is e r ic a •
D o m n e a s că d in T îrgu N ea m ţ (1765) şi z u g r ă 
v irea c a ta p e te s m e i b isericii S fîn tu l Ilie din
Iaşi la 1832 (p. 166—168) [— d u p ă o scurtă in 
troducere, a u to r u l p u b lic ă cele d o u ă d o c u 
3. Care a p u tu t fi ^ ra ţiu n e a care să ju s 
m ente in e d ite p riv ito a re la aceste fapte].
tifice m u ta re a b ise ricii de le m n de la V o 
— Pr. C h ir ii P i s t r u i ,
D r. A lb e r t S c h lo v ăţ la P u tn a ?
w e itz e r (p. 168—169) [— în se m n a re co m e m o 
P r in s tu d iu l de a c u m , a u to r u l u rm ăre şte
ra tiv ă la îm p lin ir e a a 100 de a n i de la n a ş 
să p u n ă la d isp o ziţia cercetătorilor m a te ria l
terea r e n u m itu lu i sa v a n t şi um anist].
p e n tru n o i ipoteze de lucru].
D u p ă ru b ric a « R e c e n z ii» (p. 170—182), re
—
D iac. P ro f. Io a n
G . I v a n,
S chitul vista se în ch e ie cu ru b ric a «C ro n ica b is e r i
N e c h it (p. 123—132) [— o su c c in tă şi te m e in ic
c e a s c ă » : — A . «A rh ie p isc o p ia Iaşilo r» (p. 182'
d o c u m e n ta tă m o n o g ra fie a s c h itu lu i N e chit
—186) şi B. « E p is c o p ia R o m a n u lu i şl H u ş ilo r»
de pe valea p îr îu lu i N e ch it d in ţin u tu l N e a m 
(p. 186).

«MITROPOLIA OLTENIEI», revista oficială a Arhiepiscopiei Craiovei şt
a Episcopiei Rimnicului şi Argeşului, an. X X V II (1975).
Numărul 1— 2,
pe lunile ianuarie— februarie, cuprinde :
t T e o c t i s t , A rh ie p is c o p şi M itro p o lit,

în rubrica «Articole şi studii» :

—
D iac. Lect. Io a n
I c ă, S lu jirea p r e o 
- ţea scă d u p ă S fîn ta S crip tu ră şi Sfînta T ra d iţie,
ierarh ia b is e r ic e a s c ă şi p u te r e a d iscip lin a ră •
lc o n o m i ai h aru lui (p. 3—5) [— a n a liz în d as
(p. 6—16) [— p o r n in d de la a d e v ă ru l că preo
pectele m u ltip le pe care le are v re d n ic ia pe
care o d ă h iro to n ia , fă c în d d in preot «icoţia a fost to td e a u n a înţe leasă ca o fu n c ţie
n o m » al « h a r u lu i cel de m u lte fe lu ri al lu i
sacră a b s o lu t necesară, în d e p lin in d ro lu l deD u m n e z e u » , M itr o p o litu l Teoctist precizează
p u n te de le g ă tu ră în tre D u m n e ze u şi c re d in 
sarcina grea ce revine p re o ţilo r n u n u m a i
cioşi, a u to ru l p re z in tă la în c e p u t succint în 
de a în v ă ţa pe cre d incio şi credinţa şl de a
ţelesul s lu jir ii preoţeşti în celelalte religii, înle s fin ţi viaţa, ci şi de a-i în d r u m a la to t
V e ch iu l T estam ent — p re o ţia precreştină şi*
p a su l în tră ire a lo r în m ijlo c u l societăţii o m e 
înţelesul p re o ţie i creştine, d u p ă S fîn ta S c rip 
neşti în care trăiesc şi în care tre b u ie să fie
tu r ă şi S fîn ta T radiţie.
m odele de d ă ru ire p e n tru m a i b ine le obştesc].
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special s-a condus d u p ă în v ă ţă tu r a b ib lic ă ,
p atristică şi c a n o n ic ă a B ise ricii celei u n a ,
a u to ru l d e m o n stre ază c u m tre b u ie înţeleasă
şl re a liza tă p ro p o v ă d u ire a c u v în tu lu i u r m ă 
rin d te m e iu rile d in : 1. « S fîn ta S c rip tu ră » ;
— 2. «O perele S fin ţilo r P ă r in ţi» ; — 3. « D in
p re scripţiile S fin te lo r C a n o a n e * ; p re c u m şi
d u p ă în d r u m ă r ile d in L e g iu irile B ise ric ii O r 
todoxe R o m â n e şi îndeosebi d u p ă în d r u m ă 
rile cu p rin se în cele douăsprezece v o lu m e ale
lu c r ă r ii P rea F e ric itu lu i P a tria rh J u s tin ia n in 
titu la tă A p o s to la t socia l, care a d e v e n it g h i
d u l a c tiv ită ţii pastorale a p re o ţilo r ortodocşi
r o m â n i în c o n d iţiile sociale n o i în care tr ă 
ieşte p o p o ru l ro m ân ].

A p o i a n a lize a ză rostul, sa rcin ile şi p u te 
r ile cu care este în v e stită ie ra rh ia bisericeas
c ă , in s titu ită de M în tu ito r u l, oprindu-se în 
deosebi asu p ra d re p tu lu i ie ra rh ie i bisericeşti
de a exercita pe lîn g ă o putere le g islativ ă
şi puterea d is c ip lin a ră şi e x e cutivă pentru
p ăstrare a o rd in ii şi b u n e i c o n v ie ţu iri între
cre d incio şi şi s în u l B ise ric ii şi în tre c re d in 
cio şi şi m e m b rii societăţii om e ne şti în care
trăiesc.
în acest fel s lu jire a preoţească devine cel
m a i în a lt sem n a l iu b ir ii fa ţă de H ristos şi
fa ţă de tu r m a în c re d in ţa tă de E l preoţilor
spre păstorire. De aceea preoţia este cea m ai
În a ltă fo rm ă de s lu jire a lu i D u m n e ze u , ca
^slujire sacerdotală o fic ia tă în B iserică, pe
s fîn tu l altar, şi ca s lu jire u m a n ă care se
o fic ia z ă în m ijlo c u l o b ştii om eneşti].
— A rh id . Io a sa f G a n e a, S fîn tu l
G rig o r ie T e o lo g u l p r o p o v ă d u ito r al iubirii d e s e 
m e n i (p. 17—22) [— cu p r ile ju l a n iv e rs ării a
1585 de a n i de la m oartea S fîn tu lu i G rig o rie
de N azianz, a u to ru l, a n a liz în d v ia ţa şi opera
s fîn tu lu i, îşi p ro p u n e să evidenţieze u m a n is 
m u l, care constituie tră s ă tu ra fu n d a m e n ta lă
a c a ra c te ru lu i şi a c tiv ită ţii S fîn tu lu i G rig o 
rie Teologul.
P e n tru aceasta u rm ăre şte iu b ire a de se
m e n i, m a n ife sta tă de S fîn tu l G rig o rie în operele sale — poezii, scrisori, predici, tratate
<ie teologie, d ar m a i cu se am ă în cu v în tare a
sa D e s p r e iu b irea d e săraci, care constituie
u n ade v ărat tra ta t de m o ra lă creştină b azată
pe iu b ire a de aproapele, care este şi creştinul
ş i necreştinul, o m u l în genere].
— D octoran d
G rig o re
M a z i 1 e s c u,
D rep ta te, în d rep ta re, în d rep tă ţire după în v ă 
ţătu ra B isericii n o a s tr e (p. 23—34) [— lucrare
de se m in ar s u s ţin u tă în c a d ru l p re g ă tirii doc
to r a tu lu i în teologie, în to c m ită sub în d r u m a 
rea Pr. P rof. M ircea C h ia ld a în care a u to ru l
înce arcă să înfăţişeze în v ă ţă tu r a A p o sto lu lu i
P av e l despre dreptatea lu i D u m n e z e u şi des
p re în d re p tare a c re d in c io su lu i. în tratarea te
m ei, a u to ru l se opreşte pe la rg asu p ra u r m ă 
to a re lo r aspecte : — 1. «N o ţiu n e a de d re p 
tate în S fîn ta S c rip tu ră » . — 2. «D reptatea lu i
D u m n e ze u la S fîn tu l A po sto l P avel» ; — 3.
«N o ţiu n e a de în d re p tare şi în d re p ta re a o m u 
l u i » ; — 4. «E le m entele în d r e p tă r ii şi ale stă
r ii de dreptate»-].
— Iero m .
p o v ă d u irea

P rof.

V e n ia m in

cu v în tu lu i

lui

M i c 1 e,

D u m n ezeu

m in a învăţătu rii B isericii O r to d o x e

în

lu 

(p. 35—47)

m e n ta lă a M în tu ito r u lu i — B iserica O rto d o x ă
general şi B iserica

O rto d o x ă

— D o c to ra n d P r. Io a n B ă j ă u, P red ica ,
m ijlo c d e p r o p o v ă d u ir e şi d e p ă stra re a d r e p 
tei c r e d in ţe în tr e c u t şi azi (p. 48—58) [— lu 
crare de s e m in a r s u s ţin u tă în c a d ru l p re g ă
tir ii p e n tru d o c to ra tu l în teologie, în to c m ită
sub în d ru m a re a P r. P rof. E ne B ran işte , în
care a u to ru l u rm ăre şte su ccint fe lu l în care
predica c re ştin ă a în fă p tu it, de la în c e p u tu rile
B ise ricii creştine p în ă astăzi, ro lu l ei f u n d a 
m e n ta l de p ro p o v ă d u ire şi de păstrare a d re p 
tei credinţe.
A u to r u l s u b lin ia z ă d em onstrarea lu c r ă r ii
sale în u rm ă to a re le p arag rafe :
— «P redica apo sto lică» ;
«P redica postapostolică, p a tris tic ă şi p o stp atristică» ; —
«P redica în B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » : —
«P re d ic a în zilele noastre»].
»

*

în rubrica «Studii biblice» :
— Pr. G h . B ă l a n a ,
E pistola I s o b o r n i
c e a s c ă a S fîn tu lu i A p o s to l Ioan . C o m en ta riu
(p. 59—69) [— c o n tin u în d s tu d iu l său — I n 
troducere şi c o m e n ta riu la p rim a epistolă so
bornicească a S fîn tu lu i A po stol şi E v a n g h e 
list Io a n — a u to ru l com entează în partea
p u b lic a tă a c u m te x tu l d in C a p ito lu l I, 1—10,
ai c ă ru i c o n ţin u t poate fi in titu la t : «P re g ă
tirea d u h o v n ic e a sc ă a c re ş tin u lu i» .
î n c o m e n ta riu l său a u to ru l u rm ăre şte să
dem onstreze că S fîn tu l A po stol şi E v a n g h e 
list Io a n în v a ţă în acest pasaj că « D u m n e 
zeu este L u m in ă . Şi cine u m b lă în lu m in ă
dovedeşte că este cunoscut de D u m n e z e u şi
a răm a s în c o m u n ita te cu E l»].
— Pr. P ro f. N ic.
Petrescu,
T îlcu irea
A p o s to lu lu i d u m in ica l X : D u m in ic a IV d u p ă
R u s a lii — R o m a n i IV , 18—23 (p. 70—73).

Pro-

£— p o rn in d de la a d e v ăru l că în «propovăduire a c u v în tu lu i» — care este p o ru n c a fu n d a 
in

*

R om ână

în

în rubrica
«Pagini de antologie patristică» :
— S fîn tu l
G h e r m a n
I,
A rh ie p is c o p u l
C o n s ta n tin o p o lu lu i, T îlcu irea S fin tei L itu rgh ii
(p. 74—80) [— c o n tin u a re a p re ze n tării şi tr a 
d u ce rii făc u te de P r. P ro f. N ic. Petrescu. P a r

M V i s î a r e v is t e l o r m i t r o p o l i t a n e
tea p u b lic a tă a c u m c u p rin d e capitolele des
pre : II. «P ro sc o m id ie şi I I I . L itu rg h ia cateh u m e n ilo r » ] .

«în rubrica «Sinaxar» :
— P r. D r. L eon
Şirul (p. 01—82).

I f t o d i,

S fîn tu l

E frem

•în rubrica
«In sprijinul activităţii pastorale» :
— Pr. I.
Ioanicescu,
p e n tr u c e i m o r ţi (p. 83—86).

R u gă ciu n ea

—- P r. V asile
Prescure,
v ieţii m o r a le c r e ş tin e (p. 86—94).

A sp ecte

ale

In rubrica «Drumar omiletic» :
— P r. M . N e a m ţ u, V irtu tea r e c u n o ş tin 
ţei în lum ina E v a n g h eliei din D u m in ica X X I X
după R usalii (p. 95—98).
— P r. Ilie D. B r ă t a n, C u vîn t
tîm p in a rea D o m n u lu i (p. 98—101).

la

în -

— P r.
P ro f.
N ico lae
Neaga,
Ierih o n .
P red ică la D u m in ica X X X I I după Rusalii, a
lui Z a h eu (p. 102—104).
— Ie r o m o n a h u l V e n i a m i n ,
D e s p r e în 
d u rarea lui D u m n e z e u . P red ică la D u m inica
X V I I după Rusalii, a C a n a a n en cii (p. 104—
107).

In rubrica «Documentar» :
i »

— P r. P ro f. D r. G h . C o t o ş m a n , P aroh ia
şi b iserica din J u paln ic. In scrip ţii şi m ă r tu 
rii is to r ic e , to p o n im ic e şi o n o m a s tic e (p. 168—
175). [— în succinta sa M o n o g r a fie , c u n o sc u 
tu l cercetător al b ise ricilo r d in re g iu n e a B a 
n a tu lu i p re z in tă datele im p o rta n te p riv ito a re
la : — 1. «C o m u n a Ju p a ln ic » i ; — 2. «P a ro h ia
J u p a lin c » ; — 3. « B a ta lio n u l r o m â n g r ă n i
ceresc de la J u p a ln ic » ; — 4. «B ise rica p a 
r o h ia lă » ; — 5. «C ărţile de r itu a l şi In s c r ip ţii»
şi înch eie cu — 6. « C o n tr ib u ţii la istoria p a 
ro h ie i J u p a ln ic » ] .
— D a n P 1 e ş i a, C îteva ştiri n o i din v e a 
cu l X V I I d e s p r e S ch itu l R obaia, m e t o c al
M înăstirii A r g e ş (p. 115—121) [— p u b lic a re a
ca «anexe» a c in c i «regeşte» (d in tre 1609—1624)
şi a trei «d o c u m e n te » (de la 1644, 1648 şi 1671)
necunoscute p în ă a c u m , precedate de o scurtă
prezentare isto ric ă a u n o r m o m e n te d in viaţa
S c h itu lu i R o b a ia în v e acu l X V II] .
— P r. D. P ă t r a ş c u , D a te din isto ricu l
b isericii c r a io v e n e «S fîn tu l Ioa n S eb a stia n »
(p. 121—122).

în rubrica «însemnări» :
— P r. Io a n L. B ă j ă u, S piritu alitatea o r 
to d o x ă la r e p r e z e n ta n ţii d e sea m ă ai B is e 
ricii R u s e (p. 123—125) [— prezentarea refe-
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r â tu lu i cu acelaşi titlu , su sţin u t de rectorul
S e m in a r u lu i d uh o v n ice sc d in Odesa, A r h i
m a n d r itu l A g a ta n g h e l S av in , în c a d ru l d is c u 
ţiilo r teologice d in tre re p re ze n tan ţii B ise ricii
E vang helice- L uterane d in G e rm a n ia şi ai B i
sericii O rto d o x e Ruse, d isc u ţii ce au a v u t loc
în septem brie 1969. R e fe ra tu l a fost p u b lic a t
în revista « S tu d ii T eologice» (nr. 10/1973), ed ita tă de E d itu ra P a tria rh ie i d in M oscova].
— P r. Io a n B ă d u ţ, D e s p r e u n c o d ic e
m is c e la n e u în lim ba ro m â n ă d e s c o p e r it d e c u 
rîn d la B r a ş o v (p. 125—127) [— observaţii ge
nerale a s u p ra a c tiv ită ţii de copiere m anuscrisă la S che ii B ra ş o v u lu i în lim b a r o m â n ă
a u n o r p ă r ţi d in S fîn ta S c rip tu ră şi d in d i
ferite c ărţi de cult, necesare
cre d incio şilo r
ortodocşi r o m â n i d in A rd e a l şi consideraţii
critice a s u p ra s tu d iilo r p u b lic a te în « R o m â 
n ia lite r a r ă » , 1975) de V asile O lte a n u şi de
Ion- R adu M ircea a s u p ra m a n u s c ris u lu i des
coperit de c u rîn d în M u ze u l p rim e i Şcoli ro 
m ân e şti d in S c h e ii B raşo v u lu i].
— F lo rin M a r i n e s c u , în s em n ă r i d e p o 
s e s o r p e că rţi b r în c o v e n e ş ti a fla te în B ib lio 
te c a A c a d e m ie i R. S. R om ân ia (p, 127—131
[— a n a liz în d în s e m n ă rile făc u te de posesorii
succesori ai m u lto r cărţi brîncoveneşti, a u to 
r u l d e m o n stre ază c irc u la ţia acestor cărţi, în
M oldova, T ra n s ilv a n ia , la L w o w şi la S fîn tu l
M o rm în t, în m în ă s tir i o ri la persoane p a r ti
culare. T o to d ată s u b lia z ă fa p tu l că aceste î n 
se m n ări deschid perspectiva p o s ib ilită ţii re 
c o n s titu irii b ib lio te c ilo r u n o r p e rso n a lităţi de
seam ă clerici şi la ic i, ca şi m în ă s tiri în s e m 
nate] .
— D in ic ă C i o b o t e a , C îteva d a te p riv in d
b isericile c o m u n e i S e c u -D o lj (p. 131—136) [—
d u p ă u ne le date istorice cu caracter general
asu p ra c o m u n e i Secu a u to ru l p re zin tă în ch ip
succint datele m o n o g ra fie p riv ito are la B i
sericile a fla te în tre i d in cele p a tru sate ale
c o m u n e i : B iserica S fîn tu l N icolae d in satu l
Secu, «B iserica S fîn tu l N icolae d in satul Com ăn ice a» şi «b ise rica S fîn tu l N icolae d in sa- .
tu l Ş u m a n d re a » ] .

în rubrica
«însemnări pe iile de cronică» :
— Teodor N. M a n o l a c h e ,
Acţiuni
şi înfăptuiri din patria noastră şi din alte
ţări ae lumii în ianuarie şi februarie 1975
(p. 137— 143).
După rubrica «Cronica bisericească» :
— «Biserica Ortodoxă Română» (p. 144—
148); — «Mitropolia Olteniei» (p. 148—
151); — «Arhiepiscopia Craiovei» (p. 151
— 156), revista se încheie cu rubrica «Re
cenzii» (p. 157— 169).

B .O .R . — 16
%

klSERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

242
-

-

-

-

-

1

-

.

_

r

_

___________________________

________________________________

9

««MITROPOLIA BANATULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei Timi
şoarei şi Caransebeşului şi a Episcopiei Aradului, an. X X V (1975) :
Numărul 1— 3,
pe lunile ianuarie— martie, cuprinde :
— *** L eg ă tu ra u n ităţii (p. 3—5) [— a r
ticol e d ito rial închina* aleg e rilo r (9 m artie
1975) p e n tru M area A d u n a re N a ţio n a lă şi p e n 
tru C o n siliile p o p u la re ale R e p u b lic ii S ocia
liste R o m â n ia .
A legerile au d e m o n stra t în c ă o d ată le g ă
tu ra de so lid aritate ce uneşte pe toţi cetăţe
n ii ţă rii, fa p t care co n fe ră o a d în c ă s e m n ifi
caţie in a u g u r ă r ii u n e i etape în viaţa p o p o ru 
lu i r o m â n care păşeşte co nştient pe calea
ascendentă şi m ă re a ţă de c o n tin u a re a în f ă p 
tu ir ii de n o i re a liz ă ri în v ia ţa p o p o ru lu i ro 
m ân.
M anifestarea acestei
le g ă tu ri de unitate,
legea fu n d a m e n ta lă în v ia ţa p o p o r u lu i ro m â n
s-a fă c u t s im ţită în realegerea în u n a n im i
tate a D o m n u lu i N ico lae Ceauşescu în c a li
tate de P reşedinte al R e p u b lic ii Socialiste R o 
m â n ia ca sem n al g a ra n ţie i u n ită ţii p o p o ru 
lu i ro m â n şi a a fir m ă r ii ei pe p la n in te rn şi
extern.
L e g ătu ra aceasta de u n ita te a p o p o ru lu i
ro m â n in c lu d e pe to ţi ce tăţe n ii r o m â n i în 
tre care se în c a d re a ză cu e n tu zia sm clerul
şi credincioşii B ise ricii O rto d ox e R o m âne].

în rubrica
«Biserica şi problemele vremii» :
— Pr. P rof. D r. M ila n Ş e s a n, In p r e 
gătirea S fîntului şi M a relu i S inod p a n o r to d o x
(p. 6—19) [— a u to ru l u rm ăre şte şi realizează
o interesantă trecere în revistă a celor m ai
im p o rta n te m o m e n te ce au a v u t loc în viaţa
B isericilo r O rtodoxe, în c e p în d d in a n u l 1968
cînd s-a pus în c e p u t p re g ă tirilo r p e n tru ţin e 
rea s in o d u lu i p an o rto d o x în care să fie rezol
vate toate problem ele ivite d u p ă epoca S in o a 
delor ecum enice.

F o lo sin d m ă r tu r iile pe care le d au textele
E v a n g h e liilo r despre v iaţa şi activitate a p ro 
p o v ă d u ito r u lu i p o c ăin ţe i p e n tru că « s e a p ro 
piase îm p ă r ă ţ ia c e ru rilo r», fă c în d in c u r s iu n i
în scrierile V e c h iu lu i T estam ent, s tă r u in d sâ
analizeze ecourile p re d icii lu i Io a n în s u fle 
tele c o n te m p o ra n ilo r săi s im p li ori sus-puşi
şi în c e rc în d să p ă tr u n d ă ra p o rtu rile în tre p re 
dica în a in te m e r g ă to r u lu i şi a C e lu i c ă ru ia el
nu-I era v re d n ic să-I dezlege c u re au a în c ă l
ţă m in te i
p ic io ru lu i, — a u to ru l
reuşeşte
sâ
schiţeze o isto rie « p a ra b ib lic ă » a v ie ţii şi
a c tiv ită ţii S fîn tu lu i Io a n P ro o ro cu l deşe rtu
rilo r pe care d a ru rile pe care Pr. E m a n o il
C o p ăce an u le posedă îl vor putea a ju ta s-o
d ă ltu ia s c ă în c o n tin u a re p e n tru a face ca
lucrare a sa să capete caracter p e rm a n e n t fo 
lositor p e n tru evlavia cu care cre d in cio şii
creştini cinstesc pe în a in te m e r g ă to r u l şi B o 
te zăto ru l Io a n ] .
— P r. P ro f. D r. Teodor B o d o g a e, A c 
tu alitatea m e s a ju lu i S fin ţilor T rei Iera rh i (p.
38—41) [— evidenţierea aspectelor p rin c ip a le
ale a c tiv ită ţii sacerdotale a celor Trei Ie ra rh i
care au aco rd at o c ald ă şi la rg ă in te rp re tare
socială şi c o m u n ita ră p ro b le m e lo r ce frăm în tau v iaţa c o n te m p o ra n ilo r lor, ceea ce face
d in aceşti S fin ţi m odele v ii de u r m a t p e n tru
preoţim ea v re m ii noastre].
— D ia c o n Petre I. D a v i d,
Uniaţia din
T ransilvania şi B anat în p r e o c u p ă r ile lui D im itrie C a n tem ir (p. 42—53) [— a b o rd in d cu
a sid u itate d ife rite aspecte d in viaţa, d in opera şi d in epoca în care a tr ă it D im itrie
C a n te m ir — cun o scăto r p ro fu n d al situ aţie i
d in ţările aflate sub d o m in a ţia m a rilo r p u te ri
de la în c e p u tu l v e a c u lu i X V III, a u to ru l îşi
p ro p u n e de astă d a tă să înfăţişe ze fe lu l în
care D im itr ie C a n te m ir a înţeles să apere
O rto d o x ia r o m â n ilo r d in B a n a t şi T ra n s ilv a 
n ia îm p o triv a
in flu e n ţe lo r R e fo rm e i şi în 

Prezentarea tu tu ro r acestor a c ţiu n i b ila te 
rale şi colective ortodoxe constituie dovada
g r ijii deosebite cu care în tre a g a O rto dox ie şi
fiecare d intre B isericile O rtodox e locale în 
ţeleg să pregătească în tr u n ir e a şi rezolvarea
cu succes a p ro b le m e lo r pe are le in clu d e
lista tem elor M a re lu i şi S fîn tu lu i S ino d p a n 
ortodox] .

deosebi îm p o tr iv a p ro z e litis m u lu i catolic exer
citat cu fo rţa p r in u niaţie»].

în rubrica «Studii» :

— Pr. P ro f. S o rin C o s m a, « T r e c e Iisus
N a za rin ea n u l» — P red ică la D u m in ica X X X I
după Rusalii (p. 55—58) ;

— Pr. E m a n o il C o p ă c e a n u , Ioan, P r o 
o r o c u l d eşertu rilo r (p. 20—37) [— a u to ru l în 
cearcă să a lc ătu ia sc ă o « V ia ţă a S fîn tu lu i
Io a n
în a in te m e rg ă to ru l şi B o te zăto ru l,
pe
care-l num eşte «P ro o ro cu l d e şe rtu rilo r».

în rubrica
«îndrumări omiletice şi calehetice» :
— P r. Ie re m ia B . G h i ţ ă, D a ru rile lui
D u m n e z e u — P red ică la D u m in ica X V I după
R usalii (p. 54—55) ;

— A rh id . P ro f. D r. Io a n Z ă g r e a n, P ă 
catul m în d riei şi v irtu tea s m e r e n ie i. P red ică
la D u m in ica X X X I I I după Rusalii (p. 58—62) ;
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— P r. D r. T eodor V o ş t i n a r i u ,
că la B u n a v e s tir e (p. 62—65).
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p o litic ă in te r n ă şi externă a R.
în p rim e le lu n i ale a n u lu i, 1975.

S. R o m â n ia

În rubrica «Comemorări» :

în rubrica «Cronica bisericească» :

— Pr. Io a n N i c o 1 a, M ihail E m in escu şi
lim ba v e c h e (p. 66—71) [— -cu p r ile ju l îm p li
n irii a 125 de a n i de la naşterea lu i M ih a il
E m in e scu, a u to ru l — r e lu în d şi datele s tu d iu 
lu i In flu en ţa relig ioa să în p o e z ia lui Mihail
E m in escu
(Caransebeş,
1944) — în făţişe a ză
aspectul general al c o n trib u ţie i p o e tu lu i la
în fru m u s e ţa re a lim b ii ro m â n e şi la îm b o g ă 
ţirea le x ic u lu i ei, fo lo sin d lim b a v e ch ilo r cărţi
ro m ân e şti de c u lt].

— R edacţia
p u b lic ă
scurte
d ă ri
de
seam ă
a su p ra
u n o ra
d in tre
evenim entele
p rin c ip a le ce au a v u t loc în viaţa B isericii
O rtodox e R o m â n e şi a re p re ze n tan ţilo r ei în
a fa ră de ţară, p re c u m şi. d in alte Biserici].

în rubrica : «Urme din trecut» :
— F lo rin D u d a ş,
T ip ă ritu ri ro m â n eşti
din s e c o lu l X V I I id e n tific a te în p ă rţile Z aran d u lu i (p. 72—76) [— a rtic o lu l p re zin tă re
zultatele cercetărilor a u to r u lu i a su p ra a flă rii
în sa tu l B eneşti — u n d e se intersectează Zar a n d u l cu B ih o r u l şi cu A ra d u l, — a cărţilor
vechi ro m â n e ş ti : o P sa ltire (n ecu no scută ca
d ată şi loc de tip ă rire ), o E v a n g h e lie cu în 
v ă ţă tu r ă (1644), o P r a v ilă de la G o v o ra (1640)
şi o P r a v ilă a lu i V asile “L u p u , ceea ce de
m o nstrează intensa c irc u la ţie a c ărţii r o m â 
neşti tip ă rite în M o ld o v a şi Ţ ara R o m ân e ască,
în p ă rţile de ap u s ale T ra n s ilv a n ie i şi in f lu 
enţa pe care aceste c ărţi a avut-o asu p ra dez
v o ltă rii c u ltu r ii în tre
r o m â n ii d in aceste
p ă rţi] ..

în rubrica
«Trepte ale dezvoltării Patriei» :
— R edacţia
co n sem n ează
m om entele
im p o rta n te d in .viaţa socială, e co no m ică şi

în rubrica «Note şi comentarii» :
— R e d a c ţ i a , T riu m fu l ca u zei păcii, li
bertă ţii şi in d e p e n d e n ţe i (p. 96—98) [— u n
scurt c o m e n ta r a su p ra v ictoriei repurtate în
p rim ă v a ra a n u lu i 1975 de către popoarele d in
sud-estul A siei, îm p o tr iv a o p re s iu n ii şi in 
tervenţiei im p e ria liste . C u acest p rile j este
s u b lin ia tă justeţea poziţie R e p u b lic ii S ocia
liste R o m â n ia p e n tru ab o lire a d e fin itiv ă d in
relaţiile in te rn a ţio n a le a p o litic ii im p e ria liste
de fo rţă şi de am estec în tre b u rile in te rn e ale
statelor şi p e n tru respectarea d re p tu rilo r p o 
poarelor de a-şi preciza sin g u re soarta].
— P rof. D r. Jo se p h _N a g h i, D o c to r u l A lb e r t S c h w e îtz e r p e tim b r e le lum ii la c e n t e 
narul n a şterii sa le (p. 98—101) [— artico l co
m e m o ra tiv în care se evocă m om en te d in v ia 
ţa şi activ itate a m a re lu i u m a n is t, teolog, m e 
dic şi co m p o zito r, D r. A lb e rt Schw eitzer].
*

.
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D u p ă ru b ric a «V ia ţa b is e r icea scă în c u 
p rin su l M itr o p o lie i B a n a tu lu i» : — «A rh ie p is 
copia T im işo a re i şi C aran se b e şulu i» ‘ (p. 102—
112) ; — « E p isco p ia A ra d u lu i» (p. 113—119), re
vista se în ch e ie cu ru b ric a « P r e z e n tă r i b ib lio 
g r a fic e «• (p. 114—137).

Pr. Tudor POPA

GHID BIBLIOGRAFIC, PE TEME ŞI PROBLEME,
DIN PUBLICAŢIILE REVISTELOR BISERICEŞTI PATRIARHALE
(C o m p le tare — Anexe)
L O G I C A
Petre L u c a c i u,începuturi ale logicii româneşti:
Bărbulescu) (S.T., X X IV
(19721), nr. 3—4, p. 315— 317).

LUME

ŞI

(Notă bibliografică, de C.

VIAŢĂ

(După învăţătura creştină)
N. A f a n a s s i e f f , Le monde dans l'Bcriture Sainte : Conceptul despre «lume»
cu diversele lui nuanţe de-a lungul teologiei patristice. Concepţia optimistă a lumii
oglindită în Sfînta Scriptură (însemnări despre cărţi şi reviste, de C. Bărbulescu)
(Ort., X X II (1970), nr. l r pj|97— 100).
Heinz Z a h r n t, Gesprăch iiber Gott (Convorbire despre Dumnezeu): Poziţiile
unora dintre teologii protestanţi de seamă în legătură cu Omul şi lumea (Recenzie,
de Ioan Struc) (Ort., X X II (1970), nr. 2,
p. 278).
Nikos A. N i s s i o t i s, L'Eglise,monde transtigure : Noţiunea de lume «Antro
pologia pnevmato-ecleziologică şi sociologică creştină» (Recenzie, de Anca Manola
che) (Ort., X X II (1970), nr. 4, p. 569—570, 572— 573).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Preocupări patristice în literatura teologică- româ
nească : Profiluri patristice de actualitate ecumenică : ideea vieţii de obşte etc.
(S.T., XXIII (1971|), nr. 5—6, p. 332).
Diac. Prof. Ioan Z ă g r e a n u, Preocupări şi probleme de Morală creştină în
teologia ortodoxă română : Afirmarea valorii vieţii. Teologia în slujba vieţii (S.T.,
XXIII (1971), nr. 3—4, p. 179— 180).
Tadeus K o t a r b i n s k i , Meditaţii despre viaţa demnă: Care este scopul vie
ţii ? Ce trebuie să faci sau să nu faci ? Poţi fi credincios ţie însuţi ? A fi sau a
nu fi? (Notă bibliografică, de Diac. Prof. Ioan Zăgreanu) (S.T., X X IV (1972), nr.
3—4, p. 300— 302).
Mircea B e r i n d e i, Nicomahos, Dialog pentru îericire şi înţelepciune : «Lu
crarea constituie o invitare adresatătineretului la formarea unei concepţii realiste
despre viaţă şi despre scopul acesteia, vrednică de marile cuceriri ale epocii noas
tre : eliberarea omului şi recunoaşterea demnităţii lui, biruinţe care îşi vor putea
pune în lumină adevărata lor valoare numai prin «folosirea disponibilităţilor fie
căruia pentru binele tuturor» (Recenzie, de Diac. Prof. I. Zăgăreanu) (Ort., X X III
(1971), nr. 2, p. 251— 253).
Diac. Prof. Ioan Z ă g r e a n u , Preocupări şi probleme de morală creştină în
teologia ortodoxă română: Dreptul la viaţă (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: Dreptul la o viaţă omenească (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 rom âni: Morala creştină şi popoarele în curs de dezvoltare (S.T.,
XXIII (19711), nr. 7—8, p. 460— 461).
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M A G I E
Keith T h o m a s , Religion and the Declin of Mag/c... : Despre magie şi terenul
său de influenţă (Notă bibliografică, de Rus Remus) (S.T., X X IV (1972), nr. 3— 4,
p. 299— 300).
M AXIM E ŞI PROVERBE

Pr. Prof. Gr. T. M a r c u , Cuvîntul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii după Noul
Testament : Noul Testament în înţelepciunea populară (proverbe şi maxime) (S.T.,
XXIII (1971), nr. 1— 2, p. 64).
MĂRTURISIRI DE CREDINŢĂ ORTODOXĂ
(Texte simbolice)

t Vasile K r i v o s e i n, Arhiepiscop de Bruxelles şi Belgia, Textele simbolice
în Biserica Ortodoxă : Despre textele simbolice apărute anterior sinoadelor ecu
menice, în vremea lor şi după ele. Poziţia autorului despre «alcătuirea şi editarea
unei unice Mărturisiri de credinţă ortodoxă» (Recenzie, de Ion V. Paraschiv) (Ort.
XXIV (1972), nr. 1, p. 61— 65).
Pr. Conf. Ion B r i a , 300 de ani de la apariţia «Mărturisirii» lui Dosoltei,
patriarhul Ierusalimului (1672): Unele consideraţii asupra acestui important docu
ment doctrinar al tradiţiei ortodoxe din secolul al XVII-lea (Ort., XXIV (1972*),
nr. 4, pJl 617—621).
MEDICINĂ

Nicelae V ă t ă m a n u , Medicina veche românească: (Notă bibliografică, de
Pr. Ilie V. Iacobescu) (S.T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 767—768).
(Acelaşi autor), Medicii lui Ştefan cel Mare : (Notă bibliografică, de A.N.P.)
(S.T., X X IV (1972), nr. 3— 4, p. 317— 319).
C. I. B e r c u ş şi Teodor N. M a n o l a c h e , Clerici şi teologi medici de-a
lungul istoriei poporului român (secolele X/V— XVII) (B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5,
p. 401—432).
.
...........
MISIONARISM

— Misionari ortodocşi români din trecut
Paul
Cernovodeanu,
Un
transilvănean prieten cu Benjamin Franklin:
Preotul ortodox român (Dămian Samuilă — printre primii misionari români orto
docşi în America (prima jumătate a sec. XVIII-lea) (Notă bibliografică, de Diac.
P. I. David) (S.T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 766— 767).
MlNĂSTIRI ŞI SCHITURI
(Monografii)
M ÎN A S T IR I Ş I S C H IT U R I O R T O D O X E D IN Ţ A R A N O A S T R Ă

1. Despre bolniţele mînâstireşti
%

Semniiicaţia medico istorică a botniţelor
(S.T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 602—603).

mînăstireşti: (Notă

bibliografică)

2. Mîrtâstiri şi schituri ortodoxe în M itropolia Ungrovlahiei

»
*
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 2/1971): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
Im studiul lui Vasile D r ă g u ţ , Mînăstirea Văcăreşti şi locul ei în contextul artei
din Ţara Românească) (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 890).
V. Al. P e t r e s c u , Mînăstirea Cernica, centru de cultură bisericească şi artă
monahală (B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 358—36l!).
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Ştefan A n d r e e s c u , Portretele murale de la Snagov... (B.O.R., LXXXV III
(1970), nr. 1— 2, p. 175— 190).
Pr. Drd. Ştefan-Vlădut V a s i l i u , Pictura religioasă din Muntenia şi Oltenia în
secolul al XVI-lea: Biserica Mînăstirii Snagov (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p.
1242— 1244).
Ion N. M a i 1a t, Noi date asupra Mînăstirii şi Schitului Ghighiu (Prahova):
(Notă bibliografică) (S.T., X X III (1970), nr. 1— 2, p. 137).
Monahia Eufrasia P o i a n a , La zece ani de la înliinţarea Caselor
sanatoriale
Dealul şi Viforîta : Scurte date istorico-geografice despre
cele
două
mînăstiri
(B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 5— 6, p. 465— 467).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
anul 1949: în legătură cu regimul de oficiere a sfintelor slujbe
la
minăstirea
Curtea de Argeş (B.O.R., LXVII (1949), nr. 7— 10, p. 179()l
Desbaterile SIîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară
din anul 1951 : în legătură cu deschiderea mînăstirii Curtea de Argeş şi declararea
eide stavropighie patriarhală (B.O.R., LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 451).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne: în legătură cu apro
barea transformării mînăstirii de călugări Robaia (din fostul raion Curtea de Argeş)
în mînăstire de maici (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 5, p. 467).
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în sesiunea ordinară
a, anului
1967 : în legătură cu comemorarea a 450 de ani de la întemeierea mînăstirii Curtea
de Argeş (B.O.R., LXXXV (1967), nr. 5—6, p. 649—650).
Pr. Drd. Ştefan-Vlăduţ V a s i l i u , Pictura religioasă din Muntenia şi Oltenia
în secolul al XVI-lea : Biserica lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeş (B.O.R.,
XC (1972), nr. 11— 12, p. 1239— 1241).
Arhim. Grigorie U r i ţ e s c u , Mînăstirea Văleni-Argeş: (Notă bibliografică, de
Pr. D. Soare) (S.T., X X II (1970), nr. 3—4, p. 313).
Octavian M i r c u l e s c u , Inscripţii inedite de la mînăstirea Negru-Vodă din
Cîmpulung-Muscel (B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 127— 129).
Pr. D. B ă 1 a ş a, Pomelnicul unui schit de maici necunoscut, metoc al Mînăstirii
Brădeiul (Argeş): Ar fi vorba de schitul din satul Costeşti (Notă bibliografică, de
Pr. D. Soare) (S.T., X X II (1970), nr. 3—4, p. 310).
Prof. T. G. B u 1 a t, Mărturii documentare despre mînăstiri din Eparhia B uzăului:
Mînăstiri din veacul al XVI-lea : mînăstirea lui Radu Postelnic; «mînăstirea Cornilie» — «mînăstirea Verbila» ; — mînăstirea «din Valea lui Purcal» ; — «mînăstirea
de la Podure» ; — «mînăstirea T isăul; — mînăstirea Vintilă Vodă» ; — mînăstirea
Aninoasa (Cislău) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 7—8, p. 812—830).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1972) : (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Sergiu Iosipescu, Note istorice despre Mînăstirea Mira, ctitorie forti
ficată a Cantemireştilor — din judeţul Vrancea') (B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p.
484— 485).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne în sesiunea ordinară din
anul 1955 : în legătură cu aprobarea trecerii schitului Gologanu sub jurisdicţia cano
nică şi administrativă a Eparhiei Dunării de Jos (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10, p. 979).
*«

3. M înăstiri şi schituri ortodoxe în M itropolia Moldovei şi Sucevei
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
anul 1949: în legătură cu aprobarea înfiinţării mînăstirii Vanişor (B.O.R., LXVII
'1949), nr. 7-10, p. 179).
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române: în legătură cu aprobarea transformării mînăstirii de maici Cozancea în schit de călugări (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 236).
Pavel F I o r e a, Mînăstirea Frumoasa-: Cunoscută sub numele de «Galata de Jos»
este aşezată la poalele dealului Cetăţuia (judeţul Iaşi) (Notă bibliografică, de Ioan
F. Stănculescu) (S. T., X X III (1971), nr. 3—4, p. 302— 303).
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«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1 1971') : (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Mircea Iliescu, Mînăstirea Hlincea : monument ieşean)(B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5—6, p. 675).
t I r i n e u Crăciunaş-Suceveanul, Bisericile cu pictură exterioară din Moldova :
Biserica mînăstirii Humorului; biserica mînăstirii Moldoviţa ; biserica Voroneţ; bi
serica mînăstirii Suceviţa (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare) (S. T., X XII (1970),
nr. 3—4, p. 315).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 3/1971): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Gheorghe I. Cantacuzino, Vechea minăstire a Moldoviţei în lumina cer
cetărilor arheologice şi la nota Arh. Ştefan Balş, Cîteva date noi despre mînăstirea
Moldoviţa) (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1110).
'i
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1971): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Radu Florescu şi Lucian Roşu, Complexul monumental Putna. Discuţii
în legătură cu unele rezultate ale cercetărilor la acest monument) (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5— 6, p. 673).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne, în sesiunea ordinară din
anul 1955 : In legătură cu aprobarea înfiinţării schitului de călugări Orata din comuna
Fundul Moldovei afiliat mînăstirii Slatina (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10, p. 974—975).
t I r i n e u Crăciunaş-Suceveanul, Bisericile cu pictură exterioară din Moldova :
Turnul Clopotniţei şi biserica mînăstirii Neamţ (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare)
(S. T., X X II (1970), nr. 3—4, p. 315).
Mario R u f f i n i, II valore culturale del monastero di Neamtz : Despre valoarea
culturală a mînăstirii Neamţ (Notă bibliografică, de Pr. Prof. Al. Moisiu) (S. T., XXV
(1973), nr. 3—4, p. 279— 281).
Dr. Constantin V o i c e s c u, Schitul Pocrov şi importanţa lui pentru viaţa şi cul
tura bisericească din Moldova în secolul al XVIII-lea: înnoirea vieţii monahale din
secolul al XVIII-lea. Stareţi şi călugări de la schitul Pocrov. Feţe bisericeşti şi
aşezăminte monahale legate de schitul Pocrov. Cărţi şi copişti de la Pocrov (B.O.R.,
XC (1972), nr. 7— 8, p. 819— 832).
Desbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în sesiunea ordinară
din anul 1950 : In legătură cu despărţirea mînăstirii Secu de mînăstirea Neamţ (B.O.R.,
LXVIII (1950), nr. 10, p. 549).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1972) : (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul Arh. Ioana Grigorescu, Cercetări la biserica Mînăstirii Secu şi propuneri de
reconstituire) (B.O.R., XQ<(1972), nr. 5—6, p. 657— 658).
Ioanichie B ă l a n , Mînăstirea Sihăstria : Date despre mînăstirea Sihăstria şi schi
tul Sihla, ambele din judeţul Neamţ (Notă bibliografică, de Ioan F. Stănculescu)
(S. T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 593—594).
Diac. Prof. Ioan I v a n, Schitul Tarcău: (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare)
(S. T., X X II (1970), nr. 1-2, p. 142),
Marcel D r ă g o t e s c u , Palatul cnezilor şi Mînăstirea D u rău : Despre schitul
Durău (Recenzie, de Radu Creţeanu) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 9— 10, p. 1100).
Marcel D r ă g o t e s c u şi Dumitru B â r l ă d e a n u , Monumente istorice de pe
Valea Bistriţei: Mînăstirile de la Bisericani, Pîngăraţi şi Buhalniţa (Hangu) (Notă
bibliografică, de Ioan F. Stănculescu) (S.T., X X III (1971), nr. 3— 4, p. 300—301).
Pentru mînăstirile şi schiturile ortodoxe din Moldova — Vezi ş i :
Paul M i h a i 1, Alte acte româneşti de la Constantinopol: Acte legate de viaţa
mînăstirilor moldoveneşti : mînăstirea Bistriţa, mînăstirea Galata Mare din deal şi
mînăstirea Hlincea (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare) (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10,
p. 744—745).

4. M înăstiri şi schituri ortodoxe în M itropolia Ardealului
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară pe
anul 1953 : în legătură cu repararea şi întreţinerea bisericii şi mînăstirii de la cate
drala Reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române din Alba lulia (B.O.R., LXXI (1953), nr.
7-8, p. 719 f — LXXII (1954), nr. 6, p. 657).
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Lucrările SIîntului Sinod... în
sesiunea ordinară din anul 1955: în legătură cu
transformarea mînăstirii de călugări Izvorul Tămăduirii din Rîmeţi, în mînăstire de
maici (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10, p. 975).
Pr. Mihai M a n o l a c h e , Istoricul Mînăstirii Rîmeţi din Transilvania: (Notă
bibliografică, de Pr. D. Soare) (S.T., X X II (1970), nr. 3—4, p. 317).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 2/I97Q): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Radu Popa, Despre începuturile Mînăstirii Remeţilor-Maramureş)...
(B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 11— 12, p. 1293— 1294).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne în sesiunea ordinară din
anul 1955: Aprobarea transformării mînăstirii de călugări Strîmbu în schit de maici,
afiliat mînăstirii Sfînta Elisabeta din Cluj (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10, p. 975).
Pentru mînăstirile şi schiturile din cuprinsul Mitropoliei Ardealului — Vezi ş i :
Lucrările Sfîntului Sinod... în
sesiunea ordinară pe anul 1953: în legătură
cu
aprobarea recunoaşterii mînăstirii
Cuvioasa Parascheva din Pietriş (Mitropolia Ar
dealului) ca instituţie cu aşezare canonică legală (B.O.R., LXXI (1953), nr. 7—8,
p. 715).

5. M înăstiri şi schituri ortodoxe în M itropolia Olteniei
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne în sesiunea ordinară din
anul 1955: în legătură cu aprobarea transformării schitului de călugări Strîmba, în
Schit de maici (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10, p. 975).
T. G. B u 1a t, O mînăstire doljeană închinată Patriarhiei de Alexandria-Segarcea : (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare) (S.
T., X X II (1970), nr. 3—4, p. 309ty.
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1971): .(Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul lui Carmen Laura Dumitrescu, Pictura dela Bucovăţ (de
lîngă Craiova)
(B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 422—424).
Pr. Drd. Ştefan-Vlăduţ V a s i 1i u, Pictura religioasă din Muntenia şi Oltenia în
secolul al XVI-lea : Biserica mînăstirii Bucovăţ (judeţul Dolj) (B.O.R., XC (1972), nr.
11— 12, p. 1244-1246).
Emil L ă z ă r e s c u , Despre biserica fostei mînăstiri Căluiu şi locul ei în evolu
ţia arhitecturii religioase din Ţara Românească : Date noi despre acest locaş mînăstiresc (Notă bibliografică, de I. F. Stănculescu) (S. T., X X III ( 1971), nr. 7—8, p.
594—595).
Sfîntul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din anul
1948 : în legătură cu transformarea mînăstirii de călugări Bistriţa-Vîlcea în mînăsti
rea de maici şi declarată stavropighie patriarhală, purtînd numele de mînăstirea
stavropighială «Acoperămîntul Maicii Domnului» cu hramurile «Adormirea Maicii
Domnului» şi «Acoperămîntul Maicii Domnului» (B.O.R., LXVI (1948), nr. 7— 8,
* p. 394).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară pe anul 1953: în legătură cu
aprobarea transformării mînăstirii de călugări Bistriţa-Vîlcea în mînăstire de maici
(B.O.R., LXXI (1953), nr. 7—8, p. 718).
Conf. Dr. Ing. Nicolae L e o n ă c h e s c u , Exercitarea dreptului de proprietate al
Mînăstirii Bistriţa-Vîlcea asupra moşiei Stroeşti din judeţul Argeş: (Notă biblio
grafică, de Pr. D. Soare) (S. T., X X II (1970), nr. 3—4,# p. 310— 311).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1971):
(Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Gheorghe I o n e s c u, Mînăstirea Govora şi egumenia lui Meletie Ma
cedoneanul (II) (B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 421).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 3 1972):
(Recenzie, de Radu Creţeanu,
studiul lui Al. E f r e m o v, Pictura interioară din paraclisul mînăstirii Bistriţa-Vîlceai) (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1291).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 2/1971) : (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Gheorghe I o n e s c u , Mînăstirea Govora şi egumenia lui Meletie M a
cedoneanul) (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 889).
Pr. Drd. Ştefan-Vlăduţ V a s i 1iu, Pictura bisericească din Muntenia şi Oltenia
în secolele al XlV-lea şi al XV-lea: Pictura bisericilor româneşti din secolul al
XlV-lea, păstrate pînă astăzi : mînăstirea Cozia (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p.
1061— 1063).
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Pagini de veche artă românească, I I : (Recenzie, de Radu C r e ţ e a n u , la stu
diul lui Pavel Chihaia, Etape de construcţie Ia complexul monastic Cozia) (B.O.R., XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1292— 1293).
Lucrările Slîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române in sesiunea anului 1964 :
în legătură cu abrogarea rînduielii vechi, dată de Sfîntul Calinic, de a se interzice
accesul femeilor în mînăstirea Frăsinei (B.O.R., LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1171).
Pr. Drd. Ştefan-Vlăduţ V a s i 1i u, Pictura religioasă din Muntenia şi Oltenia in
secolul al XVI-lea : Biserica mînăstirii Stăneşti (judeţul Vîlcea) (B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1246— 1248).
Desbaterile Sfîntului Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1951 : în legătură cu
transformarea în stavropighie patriarhală a mînăstirii de maici Hurezu (B.O.R.,
LXIX (1951), nr. 10-12, p. 451).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1972): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul său, Mînăstirea Şurpatele (judeţul Vîlcea) — una din cele mai tipice ctitorii
brîncoveneşti) (B.O.R., XCI (1973) nr. 3—5, p. 484).
Ştefan A n d r e e s c u , Portretelei murale de la... Tismana (B.O.R., LXXXVIII (1970),
nr. 1—2, p. 175— 190).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1970): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul Prof. Aurealian
S a c e r d o ţ e a n u , Minăstirea Polovragi\)... (B.O.R.,
LXXXV III (1970), nr. 9— 10, p.
1096— 1097).
Radu C r e ţ e a n u , Cine
era Lupu Buliga,ctitorul Schitului Topolniţa şi ceva
despre sfirşitul lui : Schit din judeţul Mehedinţi (Notă bibliografică, IoanF. Stăn
culescu) (S. T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 472).
Doina R o ş u şi Lucian R o ş u , Minăstirea Gura Motrului (jud. Mehedinţi) (Notă
bibliografică, de Ioan F. Stănculescu) (S. T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 607—608). .
Pentru mînăstirile şi schiturile din cuprinsul Mitropoliei Olteniei — Vezi şi:
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1970): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Ştefan Andreescu şi Matei Cazacu, Minăstirea Vişina (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 3— 4, p. 404— 405).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 3/1971): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul lui Cornelia P i 1 a t, Ansamblurile de pictură de la minăstirea Plătăreşti...)
(B.O.R., L'XXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1111).

6. M înăstiri şi schituri ortodoxe în M itropolia Banatului
Prot. Dr. Gh. C o t o ş m a n , Mînăstirea Cozia: (Notă bibliografică) (S. T., X X II
(1970), nr. 3—4, p. 318— 319).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1972): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul lui Oliver Velescu şi Arh. Adrian Corvătescu, Un monument din vestul ţă
rii — Mînăstirea Bezdin : mînăstirea ortodoxă din Banat (judeţul Arad) (B.O.R., XC
(1972), nr. 5—6, p. 659-660).
Monumente bisericeşti din Arad şi împrejurimi (album pliant): Mînăstirea
«Sfîntul Simion Stîlpnicul» din Arad-Gai; mînăstirea monument-istoric Hodoş-Bodrog
(Recenzie, de Ion Gherman)) (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1302).
Monumente de artă şi arhitectură bisericească din Episcopia Aradului (album
pliant): Biserica mînăstirii Prislop (judeţul Hunedoara) (Recenzie, de Ion Gherman)
(B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1303).
MÎNTUIREA (ÎNDREPTAREA) IN CREŞTINISM .

1. Dogma soteiiologică la Siinţii Părinţi şi Scriitorii bisericeşti
%

t A n t o n i e Plămădeală, Episcop-vicar patriarhal, Biserica slujitoare in Siinta
Scriptură, în Sfînta Tradiţie şi în teologia contemporană : Fericitul Augustin despre
har şi fapte bune, condiţii ale mîntuirii (S.T., X X IV (1972), nr. 5— 8, p. 414-—417.
Pr. Prof. Dumitru S t ă n i 1o a e, învăţătura Sfîntului Atanasie cel Mare despre
mîntuire (S. T., X X V (1973), nr. 5—6, p. 328— 340).
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2. Dogma soterioîogică privită inter confesional
Drd. Ştefan N. S a n d u , Lucrarea harului în realizarea mîntuirii subiective după
învăţătura celor trei mari confesiuni creştine: Consideraţii introductive. Lucrarea ha
rului în mîntuirea subiectivă după învăţătura ortodoxă, romano-catolică şi protes
tantă. Concluzii (S. T.f X X III (1971), nr. 3— 4, p. 235—24?).
Pr. Prof. D. S t ă n i 1 o a e, învăţătura ortodoxă despre mîntuire şi concluziile ce
rezultă din ea pentru slujirea creştină în lume : împăcare şi mîntuire. învăţătura
ortodoxă despre mîntuirea în Hristos (Ort., X X IV (1972), nr. 2, p. 195— 208).
Al. M. S t a n , Părerea teologului anglican John V. Taylor asupra formulei «Extra-ecelesiam... nulla salus»: O analiză documentară asupra vechiului subiect —«în afara Bisericii nu există mîntuire» (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 166— 172).
Vezi şi: H a r i t o l o g i e
MONAHISMUL

1. Problema monahismului in vremea Sfinţilor Părinţi
Pr. Placide D e s e i 11 e, L'esprit du monahisme pachomien : Despre spiritul mo
nahismului pahomian şi opera Sfîntului Pahomie (t 346) şi a ucenicilor săi (Recen
zie, de C. B.) (Ort., X X III (1971), nr. 4, p. 612— 613).
Diac. Asist. Ion B r i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi: Teologia
spiritualităţii monastice (S. T., X X III (1971), nr. 1—2, p. 77).
Paul C h r i s t o p h e , Cassien et Cesaire, predicateurs de la morale monastique:
Teologul catolic înfăţişează morala monahală pe care a predicat-o Ioan Cassian în
anii 420—430 şi — după modelul acestuia — episcopul Cesaire în anii 503—543
(Notă bibliografică, de Prof. Const. Pavel) (S.T., X X IV (1972), nr. 3—4, p. 314— 315).

2. Monahismul în trecutul istoric al Bisericii Ortodoxe Române
Arhim. Lucian F l o r e a , Românii pe Muntele Taborului; Despre doi vieţuitori
ortodocşi români, trăitori ca, monahi pe Muntele Taborului, în secolele al- XlX-lea
şi al XX-lea: părintele călugăr Irinarh Roset (1771— 1859) şi Nectarie Banul, uce
nicul celui dintîi (sec. XIX) (Notă bibliografică, de A.N.P.) (S. T., X X III (1971), nr.
5—6, p. 438—439).

3. Monahismul românesc ortodox în vremea arhipăstoririi
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
i

A n t o n i e Plămădeală, Monastic Spiritualy in Romania Today: Despre con
tinuitatea spiritualităţii ortodoxe monastice, în general, şi cea ortodoxă în special
(Notă bibliografică, de C. B.) (S.T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 415— 416).
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a, Istoriografia Bise
ricii Române şi problemele ei actuale: Monahismul în Biserica Ortodoxă Română
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 3—4, p. 373— 374).
Arhim. Timotei S e v i c i u , Reorganizarea vieţii monahale (B.O.R., XCI (1973),
nr. 6, p. 630— 640).
Desbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
anul 1950: ,în legătură cu introducerea vieţii de obşte în mînăstiri. Noul cadru de
orientare practică din mînăstiri (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 10, p. 558 —560).
Desbaterile Sfîntului Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1951 : <în legătură cu
unele aspecte ale organizării vieţii monahale din mînăstirile Bisericii noastre (B.O.R.,
LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 459).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară pe anul 1953 : în legătură cu
regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a m î
năstirilor (B.O.R., LXXI (1953), nr. 7—8, p. 718).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne :în legătură
cu exa
minarea şi votarea proiectului de Regulament pentruorganizarea vieţiimonahale
(B.O.R., LXXVII (1959), nr. 11— 12, p. 1133).
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— Aspecte din viaţa monahismului ortodox român contemporan
Lucrările Sîîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1969 : In legătură cu aprobarea tunderii în monahism a Pr. Iconom Stavrofor
Seviciu, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a^ Timişoarei şi inchinovierea lui la mînăstirea
Hodoş-Bodrog (B.O.R., LXXXV II (1969), nr. 3—4, p. 465).
— Acordarea rangului de arhimandrit în Biserica Ortodoxă Română contem
porană
Desbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară
din anul Î950— 1951 (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 10, p. 556; — LXIX (1951), nr. 10— 12,
p* 451— 453).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară pe anii 1953, 1955, 1956, 1962,
1963, 1965, 1968, 1970— 1973 (B.O.R., LXXI (1953), nr. 7—8, p. 713-714, 717;— LXXIII
(1955), nr. 10, p. 976; — LXXIV (1956), nr. 3—4, p. 305; — LXXXI (1963), nr. 1—2,
p. 179; — nr. 5—6, p. 579; — LXXXIII (1965), nr. 11— 12 p. 1180; — LXXXVI (1968),
nr. 11— 12, p. 1448— 1449; — LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1308— 1309; — LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1310; — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1329; — XCI (1973), nr. 1—2,
p. 248).
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Romîne (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 1—2, p. 234— 235):
Sesiunea ordinară a Sfîntului Sinod pe anul 1958 (B.O.R., LXXVI (1958),
nr. 12, p. 1165).
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anului 1967
(B.O.R., LXXXV (1967), nr. 11— 12, p. 1305, 1306).
MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARTĂ

1. Consideraţii generale despre conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice şi de artă, în ţara noastră
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1970): (Recenzie, de Radu Q r e ţ e a n u ,
la studiul lui Nicolae U n g u r e a n u, Locul monumentelor de arhitectură populară în
programul de sistematizare şi modernizare a satului contemporan) (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 3— 4, p. 405—406).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1972): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul lui Oliver V e 1e s c u, Zonele de protecţie a monumentelor istorice.. Rolul şi
funcţiile lor; şi la expunerea lui Paolo Mora şi Paul Philippot, Problema tencuielilor
în restaurarea monumentelor•) (B.O.R., XQI (1973), nr. 3—5, p. 486— 487).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1973): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul Ing. Victor M u n t e a n u , Noi orientări şi recente realizări în restaurarea
monumentelor istorice şi de artă) (Rev. cit., p. 489—490).

2. Monumente istorice şi de artă din ţara noastră
G. B e z v i c o n i , Necropola Capitalei: (Notă bibliografică, de Pr. Dumitru
Soare1) (S. T., XXV (1973), nr. 5—6, p. 452— 454).
Pr. Ilie Gh. D i a c o n e s c u , Reliefuri şi inscripţii pe cruci de piatră feudale
din nord-vestul Ungrovlahiei: (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare) S. T., X X II (1970),
nr. 3— 4, p. 311— 312).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1970): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul arh. Cristian M o i s e s c u, Prima curte domnească de la Tîrgovişte)... (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 9— 10, p. 1095— 1096).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 3/1971) : (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lu i.N . C o n s t a n t i n e s c r , Curtea Domnească din 'Argeş, probleme de
geneză şi evoluţie) (B.O.R., LXXXIX (19711), nr. 9— 10, p. 1109).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1971): (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul arh. Olga *B î z u, Restaurarea casei lui Udrişte Năsturel din Hereşti)
(B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 421-422).
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Flaminiu M î r ţ u, Monumentul lapidar de Ia Lacul Negru-Argeş : Un docu
ment epigrafic. Valoarea şi importanţa lui cultural-artistică (B.O.R., XC (1972), nr.
7—8, p. 833—838).
Octavian M ă r c u l e s c u , Epitaful de Ia mînăstirea Negru-Vodă din CîmpulungM uscel: O operă originală şi unică în felul ei — reprezentînd totuşi o nouă influenţă
bizantină îmbinată cu infiltraţii venite din Italia (B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5,
p. 433—436).
M. D a v i d e s c u , Monumente medievale din Turnu-Severin: Cetatea medie
vală a Severinului ; fortificaţia poligonală din colţul de sud-vest al Castrului Drobeta ; biserica medievală cu contraforturi de lîngă Castrul Drobeta; Cetatea Grădetului; fortificaţiile din Ostrovul-Banatului-Gura Văii (Recenzie, de Victoria Popovici) (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 7— 8, p. 867—Q7\).
(Acelaşi autor), Monumente medievale din nord-vestul O lteniei: (Recenzie, de
Radu C r e ţ e a n u ) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 9— 10, p. 1100— 1102).
«Historica» (11/1971): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la studiul lui Cornelia
S t ă n c u ţ şi Vladimir O s i a c, Din isoricul moşiei Rogova (satul Rogova, jud. Me
hedinţi) ; şi la studiul lui G. Iordache, Igoiu, un renumit sat de pietrari (jud. Vîlcea) B.O.R., XC (1972), nr. 1— 2, p. 199— 200, 200—202).
L. S i m a n s c h i , Curtea şi Biserica Domnească din Piatra N eam ţ: Date despre
Curtea Domnească din Piatra Neamţ' (Notă bibliografică, de Ioan F. Stănculescu)
(S.
T., X X II (1970), nr. 1— 2, p. 156— 157).
Marcel D r ă g o t e s c u şi Dumitru B î r l ă d e a n u , Monumente istorice de pe
Valea Bistriţei: (Recenzie, de Radu Creţeanu) (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 9— 10,
p. 1098— 1099).
Marcel D r ă g o t e s c u , Palatul cnezilor şi Mînăstirea Durău : Ambele din zona
Ceahlăului (Recenzie, de Radu Creţeanu) (Rev. cit., p. 1099—1100).
M. D r ă g o t e s c u , D. B î r l ă d e a n u şi Gh. B u n g h e z, Monumente istorice din
judeţul Neamţ: (Recenzie, de Radu Creţeanu) (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 3— 4,
p. 406— 409).
N. G r i g o r a ş , Curtea şi Biserica Domnească din Iaşi: «Curtea Domnească» —
monument istoric important (Notă bibliografică, de Radu Creţeanu) (S. T., X X IIJ
(1971), nr. 3—4, p. 299).
Ion A r h i p , Casa Dosoftei: Unul din monumentele de prestigiu ale Iaşilor
(Notă bibliografică, de Prof. Victoria Popovici) (S. T.# X X IV (1972), nr. 3—4, p.
309—310»).
Corina N i c o l e s c u , Opere de artă românească aflate în colecţiile străine —
Epitaful de la Ioan Movilă : (Notă bibliografică, de Prof. V. Popovici) (Rev. cit., p. 312).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 2/1970): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul lui Ioana C r i s t a c h e-Panait, Cu privire la unele monumente din Ţara Fă
găraşului în lumina relaţiilor cu Ţara Românească)... (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr.
11— 12, p. 1291— 1292).
Vezi şi : Arheologie (Descoperiri arheologice din cuprinsul ţării noastre); —
Locaşuri de cult (monografii); — Mînăstiri (monografii).
0

3. Monumente istorice şi de artă, de pretutindeni
Marina D i m i t r o p o u l o s - C a n t a c u z e n e , L'art grec sur fond d'or: Pre
zentarea a opt icoane bizantine şi postbizantine ale colecţiei Canellopoulos din M u
zeul de Stat din Atena (Notă bibliografică, de Radu Creţeanu) (S. T., X X V (1973),
nr. 5—6, p. 445— 447f).
Cristian B e n e d i c t, Date noi cu privire la tabloul — «Aman implorînd iertare
Esterei» : Capodoperă de artă aparţinînd lui Rembrandt, inspirat dintr-un episod din
Cartea lui Estera (Notă bibliografică, de Ioan F. Stănculescu) (S.T., X X II (1970), nr.
5—6, p. 484— 485).
Dr. Lucia D r a c o p o l - I s p i r , «Madona de Nerucci»: Icoană de altar identi
ficată de autoare ca aparţinînd pictorului renascentist Rafael (Notă bibliografică, de
Ioan F. Stănculescu) (Rev. cit,, p. 485— 486).
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K r e s a l n î i , Sfînta Solia din K ie v : Unul din cele mai vestite ansambluri
arhitectonice bisericeşti din U.R.S.S. (Recenzie, de Drd. Damian Ionescu) (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 11-12, p. 1298— 1302).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 3/1970) : (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul Prof. Vahtang Beridze, Monumentele de cultură ale Gruziei şi protejarea lor)
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 218).
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1973): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul arh. Adrian Corvătescu, Activitatea de restaurare a monumentelor istorice din
R. P. Polonă) (B. O. R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 490).
Vezi şi : Arheologie (Descoperiri arheologice de peste hotare)
MUNCA
(După învăţătura creştină)
*

Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Preocupări patristice în literatura teologică româ
nească: Sfinţii Părinţi au înălţat adevărate imne muncii (S. T., X X III (1971), nr. 5—6,
p. 332).
t A n t o n i e Plămădeală, Episcop-vicar patriarhal, Biserica slujitoare în Sfînta
Scriptură, în Sfînta Tradiţie şi, în teologia contemporană : Munca şi slujirea în gîndirea
şi orientarea Sf. Ioan Gură de Aur... (S.T., X X IV (1972), nr. 5— 8, p. 403—404).
Diac. Prof. Ioan Z ă g r e a n u , Preocupări şi probeleme de morală creştină în teo
logia ortodoxă română : Dreptul la muncă şi colaborare în procesul muncii (S. T., X X III
(1971), 3—4, p. 182— 183).
Dr. Haddis Y e s h a r n e w , Obiective morale şi umanitare în predica actuală a
Bisericii Ortodoxe Române: Dreptul la muncă şi la răsplata muncii (S.T., X X III (1971),
nr. 5—6, p. 383—384).
Pr. Drd. Dan M i r o n , Idei morale şi sociale în colindele românilor : ...Munca...
(B. O. R., LXXXVIII (1970), nr. 7— 8, p. 744— 745).

N
NAŢIONALISM

Pr. Mihai M a n o l a c h e , Ideea conştiinţei de neam în tipăriturile coresiene
(B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 9— 10, p. 1076— 1081).
NECROLOGURI
I. — L A P R O H O D IR E A

U N O R IE R A R H I A I B IS E R IC II O R T O D O X E R O M A N E
ţ

1. Arhiepiscopi şi mitropoliţi
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anului 1967 :
In legătură cu încetarea din viaţă a mitropolitului Nicolae Colan al Ardealului (B. O. R.,
LXXXV (1967), nr. 5—6, p. 64&).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anului 1969: In legătură cu decesul şi prohodirea mitropolitului Vasile Lăzărescu
(fi.. O. R., LXXXVII (1969), nr. 3—4, p. 466).
(Autorul nesemnat), + Mitropolitul Nifon C r i v e a n u (1889— 1970) (B. O. R.,
LXXXV III (1970), nr. 5— 6, p. 607—608).
(Autorul nesemnat), 4- Mitropolitul Tit S i m e d r e a (1886— 1971) (B. O. R.,
LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1268— 1273).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1971 : Decesul mitropolitului pensionar Tit Simedrea, la mînăstirea Cernica
(9 decembrie 1971) (B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 11— 12, p. 1309).
(Autorul nesemnat), -f- Mitropolitul Firmilian al Olteniei (18 februarie 1901— 29
octombrie 1972) (B. O. 'R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1149— 1158).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1972 : în legătură cu decesul şi funerariile mitropolitului Firmilian al Olteniei
(Rev. cit., p. 1328— 1329).
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2. E p i s c o p i

Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anului 1967 :
In legătură cu încetarea din viaţă a arhiereilor în retragere — Teodor Scorobeţ, de
la Sibiu, şi Eugen Laiu, de la mînăstirea Horaiţa (B. O. R.t LXXXV (1967), nr. 5—6,
p. 648).
(Autorul nesemnat) f Arhiereul Emilian Antal (B.O.R., LXXXIX, (1971), nr. 7—8,
p. 878—882).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1971 : In legătură cu decesul arhiereului pensionar Emilian Antal (15 iunie 1971)
(B. O. R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1309).
(Autorul nesemnat), încetarea din viată a episcopului-vicar Irineu CrăciunaşSuceveanul (19 ianuarie 1973) {B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 31— 40).
t Arhiereul E f t i m i e Luca Bîrlădeanul, vicarul Episcopiei Romanului şi Huşilor,
In memoria episcopului-vicar Irineu Crăciunaş, Ja popasul său cel de pe urmă (Rev.
cit., p. 41—44).
(Autorul nesemnat), + Arhiereul Atanasie Dincă (B. O. R., XCI (1973), nr. 1—2,
p. 229—230).
t

♦

•

II. — L A P R O H O D IR E A U N O R C L E R IC I Ş I L A IC I C U F U N C Ţ II A D M IN IS T R A T IV E
ÎN B IS E R IC A O R T O D O X A R O M A N A

1. C o n s i l i e r i
Pr. Nichifor T o d o r, Protopop stavrofor Gheorghe M aior: în legătură cu decesul
celui ce a fost protopop şi consilier patriarhal (B. O. R., LXXXV III (1970), nr. 9— 10,
p. 1092— 1094).
(Autorul nesemnat), Preotul iconom stavrofor dr. Gheorghe Soare, consilier pa
triarhal ; încetarea sa din viaţă (6 iunie 1971). Prohodirea şi înmormîntarea sa (B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 665—672).

2. Salariaţi principali
#

(Autorul nesemnat), Ioan Ştruc : încetarea sa din viaţă (24 noiembrie 1971). Pro
hodirea şi înhumarea sa (B. O. R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1274— 1275).

3. A lţi salariaţi ai Administraţiei Patriarhale
(Autorul nesemnat), A murit un vrednic ostenitor al Tipografiei Patriarhiei Ro
mâne — t Mihai Ştefan (B.O.R., LXXI (1953), nr. 11— 12, p. 1186— 1189).
(Autorul nesemnat), Dr. Vasile C. N a z a r i e : A încetat din viaţă la 20 octom
brie 1971. Prohodirea şi înhumarea lui (B. O. R.t LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1092—
1093).
f
;
m . — L A P R O H O D IR E A U N O R P R E O Ţ I Ş I L A IC I, C A D R E D ID A C T IC E
L A IN S T IT U Ţ IIL E D E ÎN V A Ţ A M ÎN T A L E B IS E R IC II O R T O D O X E R O M A N E

(Autorul nesemnat), încetarea din viaţă a profesorului onorar Ioan N e g re s cu,
de la Institutul teologic de grad universitar din Bucureşti (B. O. R., LXXXV III (1970),
nr. 11— 12, p. 1287— 1288).
(Autorul nesemnat), Preotul profesor Ioan V e s a : încetarea lui din viaţă la 21 au
gust 1971, prohodirea şi înmormîntarea lui (B. O. R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 883—
885).
,
(Autorul nesemnat), Preotul profesor Viritilă P o p e s c u : A încetat din viaţă la
30 iulie 1971, prohodirea şii- înhumarea lui (Rev. c/f., «p. 886— 888). ’
(Autorul nesemnat), Profesorul onorar Ioan Gh. S a v f n : Decesul, prohodirea şi
înmormîntarea lui (B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 475— 477).
(Autorul nesemnat), Preotul profesor Liviu Stan : Decesul, prohodirea şi înhumarea
sa (Rev. cit., p. 478— 480).

c l x x v iiî

docum entare

(Autorul nesemnat), Profesorul onorar Teodor M. Popescu : Încetarea din viaţă,
prohodirea şi înhumarea lui (Rev. cit., p. 481—483).
IV . — L A P R O H O D IR E A U N O R C A D R E D ID A C T IC E
D IN A L T E B IS E R IC I O R T O D O X E

Asist. Ştefan A 1e x e, La moartea profesorului Pavel Nicolaevici Evdokimov : Una
din figurile cele mai reprezentative ale Bisericii Ortodoxe în Occident (Ort., X XII
(1970), nr.jj 3. p. 475—476).
NEDREPTATE

SOCIALA

Card. Giacomo L e r c a r o , I cristiani e le ingius-tizie del mondo : Se tratează pro
blema raporturilor dintre bogaţi şi săraci, sub aspectul religios-moral creştin, fără
a se cerceta aspectele economice sau sociale ale problemei (Notă bibliografică, de Pr.
D. Soare) (S. T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 623—624).

O
OBIECTE

DE

CULT

Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e,Elemente din cultul mozaic în cultul creştin :
Influenţe ale cultului mozaic cu privire la obiectele din cultul creştin — veşminte, mi
tra, cădelniţa, linguriţa (S. T .^XXII (1970), nr. 9— 10, p. 738).
ORIENTALISTICĂ

1. Din istoria şi cultura Orientului
Irenee H a u s h e r r , Etudes de spiritualite orientale: (Notă bibliografică, de C. B.)
(S>,T„ X X III (1971), |nr. 1— 2, p. 134— 137).
Virgil C â n d e a, Sources roumaines et grecques dans les bibliotheques du
Proche — Orient: (Notă bibliografică, de C. B.) (S.T., X X III (1971), nr. 9— 10,
p. 755— 757).

2. Preocupări de orientalistică laică şi bisericească românească
Drd. Alexandru S t a n , Preotul Gheorghe, islamist transilvănean în secolul al
XV-lea : Viaţa şi opera sa. Locul operei lui în literatura religioasăcreştină şi în
lite
ratura română (S.T., X X II (1970), nr. 3— 4, p. 291— 298).
Al. A. B o t e z , Cu Marcu Beza, prin mînăstirile, muzeele şi bibliotecile din
Orientul Apropiat : Cercetător neobosit al comorilor artistice şi
de cultură din
Orientul Apropiat (B.O.R., LXXXVII (1969), nr. 3—4, p. 442— 446).
ORÎNDUIREA CANONICA ŞI ADMINISTRATIVA
A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, ÎN CONTEMPORANEITATE
i

I. — A R O N D A R E A T E R IT O R IA L —A D M IN IS T R A T IV —C A N O N IC A
A B IS E R IC II O R T O D O X E R O M A N E

Dezbaterile Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordi
nară din anul 1948: în legătură cu aprobarea ca Episcopia Aradului să treacă de
la Mitropolia Ardealului, sufragană Mitropoliei Banatului (B.O.R., LXVI (1948), nr.
11— 12, p. 658).
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din anul 1950:
în legătură cu aprobarea contopirii Arhiepiscopiei Sucevei cu Arhiepiscopia Iaşilor
(cu reşedinţa la Iaşi), şi a Episcopiei Galaţilor cu Episcopia Constanţei în Episcopia
Dunării de Jos (cu reşedinţa la Galaţi) (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 3—6, p. 290).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1955: în legătură cu
acordul intervenit între eparhiile Timişoara şi Arad, cu privire la stabilirea juris
dicţiei canonice asupra fostului raion Lipova (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10, p. 974).
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Desbaterile Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1950 : Despre aron
darea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, orientală după împărţirea administrativteritorială a ţării noastre (1 ianuarie 1951). Noua arondare teritorială, după acelaşi
criteriu, al protopopiatelor (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 10, p. 550—551, 560).
Lucrările Sfîntului Sinod... Sesiunea 1952: în legătură cu aprobarea modifică
rilor în configuraţia eparhiilor — protopopiatele Cîmpulung-Muscel, Găeşti şi Topoloveni trecînd sub jurisdicţia canonică şi administrativă a Arhiepiscopiei Bucureş
tilor ; protopopiatele Drăgăneşti şi Turnu Măgurele sub jurisdicţia Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului ; protopopiatul Lupuş sub jurisdicţia Episcopiei C lu ju lu i; pro
topopiatul Jibou trecînd sub jurisdicţia Episcopiei Oradea ; protopopiatul Alba Iulia
sub jurisdicţia Arhiepiscopiei S ib iulu i; protopopiatul Lipova sub jurisdicţia Arhie
piscopiei Timişoarei; protopopiatele Piatra Neamţ, Ceahlău şi Tg. Neamţ sub juris
dicţia Arhiepiscopiiei Iaşilor ; protopopiatele Negreşti şi Codăeşti sub jurisdicţia
Episcopiei Romanului şi Huşilor (B.O.R., LXX (1952), nr. 6—8, p. 426—427).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din februarie 1956: în legă
tură cu delimitarea teritorială a eparhiilor Timişoarei şi Aradului (B.O.R., LXXIV
(1956), nr. 3 —4, p.< 306).
Lucrările Sfîntului Sinod... (21 februarie 1968): în legătură cu noua delimitare
teritorială a eparhiilor din Patriarhia Română (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 1—2, p.
229—231).
II. — O R G A N IZ A R E A C E N T R A L A A B IS E R IC II O R T O D O X E R O M A N E

1. Organele centrale deliberative
a) Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ; activitatea lui
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1970: Spicuiri din sumarul şedinţelor de la 24 şi 25 noiembrie şi 14— 15
decembrie 1970 (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1305— 1331).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : Spicuiri din
sumarul şedinţelor de la 13 şi 14 decembrie 1971' (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11—
12, p. 1294— 1316).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: Spicuiri din su
marul şedinţei/din 18 decembrie 1972 (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1319— 1333).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1973 : Spicuiri din suma
rul şedinţei din 29 ianuarie 1973 (B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 245—250).
i

b) Adunarea Naţională Bisericească ; activitatea ei
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti: Spicuiri din procesul-verbal al şedin
ţelor de constituire şi de lucru din 13 decembrie 1970 (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr.
11— 12, p. 1332— 1342).
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti: Spicuiri din procesul-verbal al şedin
ţei din 12 decembrie 1971 (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1317— 1329).
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti: Spicuiri din procesul-verbal al şedin
ţei din 17 decembrie 1972 (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1334-1344).

2. Organele centrale executive
a) Consiliul Naţional Bisericesc
Vezi : Adunarea Naţională Bisericească ; activitatea ei.
b) P a t r i a r h u l
0

PREA FERICITUL PĂRINTE JUSTINIAN
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(Note, însemnări şi date pe filele calendarului vieţii şi activităţii Prea Fericirii Sale)
Aniversări ale zilei de naştere
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române : Sărbătorirea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Justinian la aniversarea a 60 de ani de la naştere —
în plenul Sfîntului Sinod (B.O.R., LXXIX (1961), nr. 9— 10, p. 819—823).
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(Autorul nesemnat!), Sărbătorirea zilei de naştere a Prea Fericitului
Părinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LX X X V III (1970), nr. 1— 2,
p. 32— 35; LXXXIX (1971), nr. 1—2, p. 46— 51).
(Autorul nesemnat), Aniversarea
zilei de naştere a Prea Fericitului
Părinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R; XC (1972), nr. 1— 2, p.
38— 41).
(Autorul nesemnat), Sărbătorirea zilei de naştere a Prea Fericitului
Părinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p.
55—58).
j

în urcuşul vieţii şi al demnităţilor pînă la patriarh

(Autorul nesemnat'), Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian la 70 a n i: Preo
tul, Arhiereul, Mitropolitul, Patriarhul... (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 1—2, p. 5—6).
(Autorul nesemnat), Aniversarea unui siert de veac de arhierie a Prea Ferici
tului Patriarh Justinian (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 7 —8, p. 648—654).
Prea Fericitul Părinte Justinian Marina,
întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
Siîntul Sinod al Siintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din anul
1948: Alegerea I. P. S. Justinian, Mitropolitul Moldovei în scaunul de Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovalahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne;
cu programul înmînării cîrjei şi instalării canonice a Prea Fericirii Sale (B.O.R.
LXVI (1948), nr. 7—8, p. 393, 399—402).
(Autorul nesemnat), A XXII-a aniversare a întronizării Prea Fericitului Părinte
Justinian, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr.
5—6, p. 454—455).
(Autorul nesemnat), A XXIII-a aniversare a întronizării Prea Fericitului Părin
te Justinian, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5—6, p. 454—455).
(Autorul nesemnat), A XXIV-a aniversare
a
întronizării
Prea . Fericitului
Părinte Justinian, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române {B.O.R., XC (1972), nr.
5—6, p. 494—497).
(Autorul nesemnat), La a XXV-a aniversare de la întronizarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 157— 165).
(Autorul nesemnat), Festivităţile
celei de a 25-a aniversări a întronizăriiPrea
Fericitului Patriarh Justinian (B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 524— 532).
Sărbători ale zilei onomastice
(Autorul nesemnat), Sărbătorirea
zilei numelui Prea Fericitului PărintePatriarh
Justinian (B.O.R., LX X X V III (1970), nr. 7—8, p. 643—647; — LXXXIX (1971), nr. 7—8,
p. 695—698 î — X C (1972), nr. 7—8, p. 679—683).
întîlniri iestiv-tradiţionale cu preoţimea Capitalei
(Autorul nesemnat*), Intîlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian cu
preoţimea din Capitală la început de an nou (B.O.R., LX X X V III (1970), nr. 1— 2,
p. 24— 28).
(Autorul nesemnat), Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit în ziua
întîi de Paşti pe preoţii din Capitală (B.O.R., LX X X V III (1970), nr. 3—4, p. 251—255).
(Autorul nesemnat), Anul Nou la Centrul patriarhal. întîlnirea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian cu preoţimea din Capitală şi prezentarea noului Episcop
vicar patriarhal, P. S. Antonie Ploieşteanul (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 1—2, p. 38—45).
(Autorul nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian în prima zi de Paşti (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 3 —4,
p. 243— 251).
(Autorul nesemnat), Anul Nou la reşedinţa patriarhală (B.O.R., XC (1972), nr.
1—2, p. 34—37).
B .O .R . — 17
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(Autorul
nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian
în ziua Întîide Paşti (B.O.R., XC (1972), nr.
3— 4, p.
235—244).
*
■
(Autorul nesemnat), Intîlnirea Prea Fericitului Patriarh Justinian cu preoţimea
din Capitală,
în ziua de Anul Nou (B.O.R., .X CI (1973), nr. 1— 2, p.
45—49).
(Autorul
nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian
In prima zi de Paşti (B.O.R., XCI (1973), nr.
3—5, p.
291—295). .
Fapte, evenimente şi realizări ce conturează şi ilustrează
, -. « personalitatea Prea Fericirii Sale
(Autorul nesemnat), Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian la 70 a n i: Orga
nizatorul şi înnoitorul (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 1—2, p. 7— 9).
t N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului, O nouă epocă în viaţa Bisericii noastre :
Realizările Bisericii Ortodoxe Române,
sub îndrumarea Prea Fericitului
Părinte
Patriarh Justinian, în cei
25 de ani de patriarhiceascăarhipăstorire (B.O.R., XCI
(1973), nr. 6, p. 507— 513).
t T eo c t i s t, Mitropolitul Olteniei, Coordonate ale arhipăstoririi Prea Ferici
tului Patriarh Justinian (Rev. cit., p. 514—519).
t Episcop A n t o n i e Ploieşteanul, vicar patriarhal, Un sfert de veac de pre
faceri înnoitoare în viaţa Bisericii Ortodoxe Române : Contribuţiile şi meritele Prea
Fericitului Părinte Patriarh Justinian la măreţile prefaceri înnoitoare în viaţa Bisericii
noastre (S.T., X X V (1973), nr. 5—6, p. 301— 308).
f Episcop N e s t o r Vornicescu Severineanul,vicar alArhiepiscopiei Craiovei, Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române ; Aportul şi meritele
deosebite, în această direcţie, ale Prea FericituluiPărinte PatriarhJustinian (S.T.,
X X V (1973), nr. 5—6, p. 309— 317).
Teodor N. M a n o l a c h e , Note pe filele calendarului unui sfert de veac de
arhipăstorire a Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian : însemnări şi date pri
vitoare la viaţa, activitatea şi personalitatea Prea Fericirii Sale, desprinse din ulti
mii 5 ani, respectiv 6 iunie 1968-—14 iunie 1973 (Rev. cit., p. 547—598).
Reîntregitorul Bisericii Ortodoxe Române
Diac. Gheorghe P a p u c , Refacerea unităţii Bisericii strămoşeşti (B.O.R., XCI
(1973), nr. 6, p. 616— 623).
... Ctitorul noului învăţămînt teologic ortodox românesc
Pr. Asist. Dumitru P o p e s c u, învăţămîntul teologic : Coordonatele majore pe
care Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian le-a dat învăţămîntului teologic (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 6, p. 624— 629). ■
Vezi şi : învăţăm întul în ţara noastră (învăţămîntul teologic...).
%
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~ • Reorganizatorul- şi înnoitorul vieţii monahale ortodoxe româneşti
Arhim. Timotei S e v i c i u , Reorganizarea vieţii monahale (B.O.R., XCI (1973),
nr. 6, p. 630— 640).
<•.
Vezi ş i : Monahismul (Monahismul românesc ortodox în vremea arhipăstoririi
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian).
—
îndrumătorul, călăuzitorul şi sprijinitorul culturii şi literaturii teologice
contemporane
(Autorul nesemnat), Prea': Fericitul Părinte Patriarh Justinian ctitor al unei cul
turi ortodoxe la înălţimea epocii«.(S.T., X X III (1971), nr.. 1— 2, p. 5— 13).
Pr. Prof. Ion-B r i a, Coordonate ale teologiei ortodoxe
române (S.T., XXV
{1973), .nr. 5—6, p. 318-^-327).
Vezi ş i :învăţăm întul în ţara noastră (Învăţămîntul teologic ortodox în
vre
mea arhipăstoririi' Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian; — Limbă şi literatură
(Literatura teologică ortodoxă română, de la 1948 încoace)
Iniţiatorul şi îndrumătorul canonizării sfinţilor ortodocşi români
V e z i: Sfinţenie şi sfinţi
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Slujitorul idealurilor lumii contemporane
(Autorul nesemnat1), Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian la 70 a n i: Luptă
torul pentru pace (B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 1— 2, p. 11 —14).
J u s t i n i a n , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Slujind lui Dumnezeu şi oa
menilor. Pilde şi îndemnuri pentru cler (*Apostolat social», voi. X ): Probleme şi
preocupări legate de viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române, pe plan intern şi
extern (Recenzie, de D. Soare) (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 1—2, p. 204— 212).
Pr.Dumitru S o a r e , Biserica Ortodoxă Română şi aspiraţiile omenirii con*
temporane (B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 683—694).
Pr.
Asist. Dumitru .Gh. R a d u , Biserica Ortodoxă Română şi viaţa nouă a
poporului român (Rev. cit., p. 675—682).
Vezi ş i : Apostolat social; — Pacea şi războiul; — Pastorale
Pionierul ecumenismului local şi internaţional
(Autorul nesemnat), Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian la 70 a n i: Ecumenistul şi umanistul (B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 1—2, p. 9— 11).
Pr.
Asist. Dumitru Gh. R a d u , Biserica Ortodoxă Română şi viaţa nouă a
poporului român (B.O.R., XCI (1973'), nr. 6, p. 675— 682).
(Autorul nesemnat), Din activitatea ecumenică sub arhipăstorirea Prea Fericitului PCrinte Patriarh Justinian (Ort., X X III (1971), nr. 1, p. 5— 10).
Vezi ş i : Dialog ecumenic ; — Ecumenism
Sprijinitorul şl păstrătorul duhului comunitar al Ortodoxiei
V e z i: Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române
Ctitor şi gospodar excelent
Monahia E u f r a s i a Poiana, La zece 'ani de la înfiinţarea Caselor sanatoriale
Dealu şi y ifo rîta : Roade ale activităţii, de bun gospodar, a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 5—6, p. 465, 467— 468).
t V a s i l e , Episcopul Oradiei, Grija pentru locaşurile de cult (B.O.R., XCI
(1973), nr. 6, p. 601-615).
Vezi ş i : Locaşuri de cult (Monografii); — Mînăstiri (Monografii)
— Vizite colegiale făcute de Prea Fericirea Sa unor eparhii din cuprinsul
Patriarhiei Române
* (Autorul nesemnat), Vizita colegială a I.P.S. şi Prea Fericitului Patriarh Jus
tinian la ierarhii din Transilvania (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 3—6, p. 322— 323).
(Autorul nesemnat1), Din viaţa eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române. — Mitro
polia Moldovei şi Sucevei: Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la Iaşi
(B.O.R., LXXI (1953), nr. 11— 12, p. 1100— 1101).
(Autorul nesemnat), Vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian în Eparhia Vadu
lui, Feleacului şi Clujului şi în eparhia Oradiei (12— 18 august 1971) (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 7—8, p. 713— 744).
•

— Iniţiatorul şi coordonatorul uniformizării cultului
Diac. Asist. Ion P o p e s c u, Cultul divin : Consideraţii introductive. Starea
cultului în Biserica Ortodoxă Română la începutul activităţii Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian. Măsuri luate de Sfîntul Sinod pentru uniformizarea cultului
(B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 641— 649).
— îndrumător şi exemplificator al predicii vremurilor noastre
Pr. Lect. Gabriel P o p e s c u, Propovăduirea Evangheliei: Prea Fericitul Patri
arh Justinian, îndrumător şi model al predicii vremurilor noi (B.O.R., XCI (1973),
nr. 6, p. 655—663).
— Pastorale ale Prea Fericirii Sale
La Naşterea Domnului (Crăciun), cu text integral (B.O.R., LXXXV III (1970),
nr. 11— 12, p. 1113— 1115; - LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1134— 1236; — XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1143— 1146).
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Vezi ş i : Spicuiri din pastoralele de Crăciun [B.O.R., LX X X V III (1970), nr. 1—2,
p. 86—88; — LX XX IX (1971), nr. 1— 2, p. 159— 160; — XC (1972), nr. 1—2, p. 103— 105;
— XCI (1973)„ nr. 1— 2, p. 153— 155).
La învierea Domnului (Si. Paşti), cu text integral (B.O.R., LX X X V III (1970),
nr. 3—4, p. 245—248; - LXXXIX (1971), nr. 3—4, p. 237— 240; — XC (1972), nr.
3—4, p. 229—232; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 265—269).
Vezi şi: Spicuiri din pastoralele de Sfintele Paşti (B.O.R., LXXXV III (1970),
nr. 5—6, p. 553—555; — LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 539—540; — XC (1972),
nr. 5—6, p. 569— 571 ; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 367-368).
Sprijinitorul şi promovatorul cîntării tradiţionale bisericeşti
Diac. Asist. Nicu M o l d o v e a n u, Muzica bisericească: Un bilanţ al realiză
rilor în domeniul muzicii bisericeşti în cei 25 de ani de arhipăstorire a Prea Feri
citului Părinte Justinian (B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 650— 654).
Ctitor de viaţă duhovnicească nouă
Pr. Constantin N. G a 1e r i u, Viaţa duhovnicească a clerului şi a credincioşilo r : în vremea arhipăstoririi Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 6, p. 664— 674).
— Primiri de vizite străine la Palatul patriarhal (cu exclusivitate)
(Autorul nesemnat), Oaspeţi arabi şi brazilieni la Patriarhia Română (B.O.R.,
LXXIIII (1955), nr. 6, p. 527— 530).
(Autorul nesemnat), C ronică: Vizite făcute Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian la Palatul patriarhal de diferite personalităţi religioase şi laice de peste
hotare (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1— 2, p. 53; nr. 3—4, p. 328—329; nr. 5—6,
(p. 478; nr. 7—8f p. 693— 695; nr. 9— 10, p. 1012— 1013; nr. 11— 12, p. 1167; LXXXIX
(1971), nr. 1— 2, p. 70— 71 ; nr. 3—4, p. 266— 268; nr. 5—6, p. 524— 525; nr. 7—8, p. 790;
nr. 9— 10, p. 995—998; nr. 11— 12, p. 1199— 1200; XC (1972), nr. 1— 2, p. 64— 65; nr.
3—4, p. 308— 310; nr. 5— 6, p. 532— 533; nr. 7—8, p. 724—725 ; nr. 9— 10, p. 997—999 ;
nr. 11— 12, p. 1178; XCI (1973), nr. 1— 2, p. 104; nr. 3—5, p. 312— 313).
— «Seara de colinde» tradiţională la Palatul patriarhal
(Autorul nesemnat), Serbarea datinilor de Crăciun şi Anul Nou la şcolile teo
logice din Bucureşti şi la centrul patriarhal: .... La Palatul patriarhal (B.O.R., XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1167— 1169).
— Aprecieri elogioase pentru Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian, de la
diierite personalităţi bisericeşti din ţară şi de peste
hotare
Olivier C l e m e n t , Dialogues avec le Patriarche Athenagoras: Aprecieri elo
gioase la adresa personalităţii şi activităţii Prea Fericitului Patriarh Justinian, atît
pe plan intern cît şi pe plan extern bisericesc (Recenzie, deMaria Spiropol) (Ort.
XXII (1970), nr 2, p. 250).
O.
K a 1p a k i a n, Douăzeci şi cinci de ani de la întronizarea Prea Fericitului
Patriarh Justinian ca întîistătător al Bisericii Ortodoxe Rom âne: (Notă bibliogra
fică, de Pr. D. D i m a ) (S.T., XXV (1973), nr. 5— 6, p. 429).
c) V i c a r i i

patriarhali

— în funcţiune (date biografice)

— P. S. Episcop T e o c t i s t Botoşăneanu
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din anul 1950:
In legătură cu alegerea Arhim. Teoctist Arăpaş în postul vacant de Vicar-patriarhal şi acordarea rangului ierarhic de «arhiereu», cu titlul de Botoşăneanu (B.O.R.,
LXVIII (1950), nr. 3—6, p. 296, 299).
— P. S. Episcop V i s a r i o n Ploieşteanul
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1962: In legătură cu
propunerea şi aprobarea alegerii Pr. Dr. Vasile Aştileanu în postul de episcop-vicar
patriarhal, cu titlul de «Ploieşteanul» (B.O.R., LXXX (1962), nr. 7—8, p. 763—764).
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— P. S. Episcop A n t o n i e Plămădeală (Ploieşteanul)
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1970: In legătură cu acordarea rangului de arhimandrit P. C. Protos. Anto
nie Plămădeală (B.O.R., LX XX V III (1970), nr. 11— 12, p. 1308).
(Autorul nesemnat'), Noi ierarhi în Biserica Ortodoxă R om ână: Alegerea P.C.
Arhim. Antonie Plămădeală, ca Episcop-vicar patriarhal — date biografice, pro
punerea, cercetarea canonică şi alegerea s a ; hirotonirea întru episcop şi recunoaş
terea alegerii sale întru episcop-vicar patriarhal (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11—
12, p. 1118, 1126, 1127— 1128, 1129— 1132, 1138, 1140, 1144— 1145, 1148— 1151).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970: în legătură cu
propunerea şi aprobarea alegerii Arhim. Antonie Plămădeală în postul vacant de
episcop-vicar patriarhal (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 11 —12, p. 1318, 1328, 1330).
(Autorul nesemnat), Anul Nou la Centrul patriarhal, lntîlnirea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian cu preoţimea din Capitală şi prezentarea noului Episcopvicar patriarhal, P.S. Antonie Ploieşteanul (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 43,
44— 45).
(Autorul nesemnat), Numirea conducerii la Institutul teologic de grad univer
sitar din Bucureşti: In persoana P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar patriarhal
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 910—916).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1971 : In legătură cu numirea P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar-patriarhal, în funcţia de rector al Institutului teologic de grad universitar din Bucureşti
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1312).
(Autorul nesemnat), Din activitatea • Institutelor teologice: Decernarea titlului
de Doctor în teologie P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, rectorul
Institutului teologic din Bucureşti (S.T., X X V (1973), nr. 1— 2, p. 97— 98).
d) Instituţii centrale anexe ale Bisericii Ortodoxe Române

Institutul Biblic şi de M isiune Ortodoxă
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti din sesiunea anului 1952: In legătură
cu unele aspecte din viaţa şi activitatea Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă
al Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LXX (1952), nr. 6—8, p. 450).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară
din iunie 1954: înfiinţarea, în cadrul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, a
unui atelier de broderie artistică şi pictură (B.O.R., LXXIII (1954), nr. 6, p. 657).
Vezi şi : Adunarea Naţională Bisericească; activitatea ei

Fondul de asigurare a bunurilor Bisericii Ortodoxe Române
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti din sesiunea anului 1952: In legătură
cu unele aspecte de organizare şi funcţionare a Fondului de Asigurare a bunurilor
bisericeşti din Biserica Ortodoxă Română (B.O.R., LXX (1952), nr. 6—8, p. 450 451).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1970 ; în legătură cu cerinţa modificării unor articole din Regulamentul
pentru organizarea şi funcţionarea Fondului de Asigurare a bunurilor bisericeşti
(H.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1320).
Vezi ş i : Adunarea Naţională Bisericească; activitatea ei

Casa de ajutor reciproc a clerului Bisericii Ortodoxe Române
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti din sesiunea anului 1952 : în legătură
<u unele aspecte de organizare şi funcţionare a Casei de Ajutor Reciproc (B.O.R.,
I.XX (1952), nr. 6—8, p. 450-451).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1961 : Modificarea unor articole din Statutul Bisericii Ortodoxe Române refeiltoare la Casele de Ajutor Reciproc (B.O.R., LXXX (1962), nr. 1—2, p. 176— 177).
Vezi ş i : Adunarea Naţională Bisericească: activitatea ei
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Casa de pensii a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române : In legătură cu înfiinţarea Casei de Pensii a clerului ortodox român
(B.O.R., LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 235).
Sesiunea ordinară a Sfîntului Sinod pe anul 1958 : în legătură cu avizarea
favorabilă asupra proiectului de Regulament de organizare şi funcţionare a Casei
de Pensii şi Ajutoare pentru salariaţii
Bisericii OrtodoxeRomâne (B.O.R.,
LXXVI
(1958), nr. 12, p. 1166).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963 : «Adresa» Casei
de Pensii... în legătură cu aplicarea unor dispoziţii privind situaţia clericilor pen
sionari... «Adresa» aceleiaşi Case de Pensii... cu privire la acordarea unui spor de
pensie de 1 % preoţilor pensionari în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat, care au
funcţionat în cadrul Bisericii şi după 1 ianuarie 1959(B.O.R., LXXXI (1963), nr. 5—
6, p. 578; nr. 11— 12, p.
1236— 1237).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1967: In legătură cu avizarea
favorabilă asupra modificării şi completării art. 17, 18, 19, 24, şi 26 din Regulamen
tul de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii... în vederea punerii lor de acord
cu dispoziţiile Legii nr. 27/1966, privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
pensia suplimentară (B.O..R, LXXXV (1967), nr. 5—6, p. 645—646, 649>).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968: Problema îmbună
tăţirii operaţiunilor de stabilire şi recalculare a pensiilor şi ajutoarelor sociale, la
centrele eparhiale (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 11— 12, p. 1447— 1448).
Vasile C i o c u l e s c u , Casa de Pensii şi Ajutoare
a
salariaţilor
Bisericii
Ortodoxe Române. — Zece ani de la înfiinţare (B.O.R., LX X X V II (1969), nr. 5—6,
p. 493—495).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970 : In legătură cu
obligaţia unităţilor bisericeşti, inclusiv a centrelor eparhiale, de a achita cota de
10% cuvenită Casei de Pensii... potrivit încadrării, pentru toate posturile prevăzute
în schema de funcţiuni şi salarizare, indiferent dacă sînt ocupate sau vacante
(B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1321).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: In legătură cu
prevederile Decretului nr. 389/1972 privitor la majorarea contribuţiei de asigurări
sociale de la 10% la 15%, care se vor aplica membrilor Casei de Pensii..., începînd
cu data de 1 ianuarie 1973 (B.O.R., X C (1972), nr. 11-12, p. 1329— 1330).
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti: In legătură cu modificarea art. 17
din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Casei de Pensii... — majorarea
cuantumului pentru Asigurări Sociale la 15% asupra venitului brut realizat de sala
riaţi, cu începere de la 1 ianuarie 1973, dar renunţîndu-se la contribuţia de 10%
pentru posturile vacante, de la aceeaşi dată (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1340).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1973 : In legătură cu
aprobarea referatului informativ nr. 711/1973, cu privire la procedura stabilirii pen
siilor în cadrul Casei de Pensii... (B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 249—250).

Fondul Central Misionar
(organizare ; funcţionare)
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LXXV (1957),
nr. 6— 7, p^ 549— 550).
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului Sinod... (B.O.R., LXXVI
(1958), nr. 1— 2, p. 236).
Sesiunea ordinară a Sfîntului Sinod pe anul 1958 (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 12,
p. 1168).
Lucrările Sfîntului Sinod... (B.O.R., LXXVII (1959), nr. 11— 12, p. 1133— 1134).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1962... 1963... 1964...
1965... 1966 (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 1— 2, p. 178— 179; — nr. 11— 12, p. 1243; —
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LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1172; - L X X X III (1963), nr. 11— 12, p. 1180— 1181; —
LXX XIV (1966), nr. 11— 12, p. 1053— 1054).
Siîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1967 (B.O.R., LXX XV (1967), nr.
11— 12, p. 1304, 1306).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968... 1969... 1970...
1971... 1972 (B.O.R., LX X X V I (1968), nr. 11— 12, p. 1446; — LX X X V II (1969), nr.
3— 4, p. 465; — nr. 11— 12, p. 1307; — L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1326; —
LXX X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1308; — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1327).

m. — ORGANIZAŢIA LOCALA A BISERICII ORTODOXE ROMANE '

1. P a r o h i a
a) Despre organele deliberative şi executive ale parohiei
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sîintului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române: In legătură cu noile alegeri ale forurilor deliberative şi executive
din parohiile Patriarhiei Române (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 235).
Lucrările Sfîntului Sinod... In sesiunea anului 1961 : In legătură cu fixarea
noilor alegeri pentru organele deliberative şi executive în parohiile din Patriarhia
Română (B.O.R., LXXX (1962), nr. 1-2, p. 177).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969 : In legătură cu
stabilirea datelor pentru alegerile organelor deliberative şi executive parohiale
pe
anul 1970 (B.O.R., LXXXV II (1969), nr. 11— 12, p. 1304— 1305).
b) Din viaţa şi activitatea parohiei şi a personalului său bisericesc
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din iunie 1954: In legătură cu
noile ştampile bisericeşti — parohiale etc. (B.O.R., LXXII (1954), nr.
6, p. 658).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968: In legătură cu
problema angajării personalului bisericesc pensionat (preoţi şi cmtăreţi)... (B.O.R.,
LXXXVI (1968), nr. 7—8, p. 991).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969: în legătură cu
situaţia preoţilor care nu locuiesc în parohiile unde slujesc (B.O.R., LXXXV II
(1969), nr. 3— 4, p. 466; — nr. 11— 12, p. 1304).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970 : In legătură cu
respectarea, în toate eparhiile, a hotărîrilor sinodale cu privire la preoţii navetişti,
şi cu pensionarea personalului bisericesc, la vîrsta de 70 de ani (B.O.R., LXXXV III
(1970), nr. 11— 12, p. 1310, 1320).
*

•

c) Despre cimitirele parohiale
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : In legătură cu
respectarea dispoziţiilor referitoare la măsurile igienico-sanitare oficiale pentru
cimitirele parohiale (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 7—8, p. 990).
•

•

•

»

2. M î n ă s t i r e a
V e z i: Monahismul (Monahismul ortodox
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian).

românesc

în vremea

arhipăstoririi

3. E p a r h i a
a) Despre organele deliberative şi executive ale eparhiei
Sesiuneaextraordinară din decembrie
1957 aSfîntului
Sinod...: In legătură
cu noile alegeri ale forurilor deliberative şi executive din eparhiile Patriarhiei Ro
mâne (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 1—2, p, 235).
r
•
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1961: In legătură cu fixarea noi
lor alegeri pentru organele deliberative şi ‘ executive în eparhiile din Patriarhia Ro
mână, în anul 1962 (B.O.R., LXXX (1962), nr. 1—2, p. 177).
Lucrările
Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965 : In legătură cu stabilirea
dntei pentru alegerea organelor deliberative şi executive eparhiale în anul 1966
(li.O.R., LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1171— 1172).
;
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Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : în legătură cu
alegerile organelor deliberative şi executive eparhiale pentru perioada anilor 1967—
1970 (B.O.R., LXXXIV (1966), nr. 5—6, p. 610).
b) Din viaţa şi activitatea eparhiei, în general
Lucrările Siîntului Sinod...: In legătură cu proiectele stemelor şi ştampilelor
eparhiale (B.O.R., LXXIII (1965), nr. 5, p. 469).
Siîntul Sinod... Sesiunea ordinară din anul Î948: în legătură cu necesitatea,
importanţa şi cuprinsul unei cărţi canonice pentru trecerea dintr-o eparhie într-alta
(B.O.R., LXVI (1948), nr. 7—8, p. 396).
Siîntul Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1948: în legătură cu
necesitatea,
a 7posturide arhierei-vicari la 7 episcopii din Patriarhia
Română, cu începere de
la 1 ianuarie 1968 (B.O.R., LXXXV (1967), nr. 11-12, p. 1306).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969: In legătură cu
aprobarea textului atribuţiilor arhiereilor-vicari, eliberat de comisia canonică,
ju 
ridică şi pentru disciplină (B.O.R., LXXXV II (1969), nr. 3— 4, p. 470).
c) Din viaţa şi activitatea contemporană a eparhiilor
— Din cuprinsul Mitropoliei Ungrovlahiei

Episcopia Buzăului
Lucrările Siîntului Sinod...: In legătură cuproiectul de stemă a Episcopiei Bu
zăului (B.O.R., LXXV (1957), nr. 6—7, p. 549).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiuneaordinară a anului 1969 : In legătură cu
organizarea comemorării a 1600 de ani de la martirizarea Sf. Sava Gotul, în anul
1972 (B.O.R., LXXXV II (1969), nr. 11— 12, p. 1307— 1308).
(Autorul nesemnat), Comemorarea împlinirii a 1600 de ani de la moartea marlirică a Siîntului Sava G otul: Ea a avut loc la Episcopia Buzăului (18 aprilie 1972)
(B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 284—301).
Spicuiri din cuprinsul pastoralelor P.S. Antim Angelescu, Episcopul Buzăului, la
marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R., LXXXV III (1970),
nr. 1— 2, p. 95; — nr. 5—6, p. 561 ; — LX XXIX (1971), nr. 1— 2, p. 168; — nr. 5—6,
p. 545— 546; — XC (1972), nr. 1-2, p.
113— 114; — nr. 5—6, p. 577— 578; — XCI
(1973), nr. 1—2, p. 161— 162; — nr. 3— 5, p. 374).
Vezi ş i : Mitropolia

Episcopia Dunării de Jos
Lucrările Sfîntului Sinod...: în legătură cu proiectul de stemă al Episcopiei
Dunării de Jos (B.O.R., LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 549).
Spicuiri din cuprinsul pastoralelor
P.S. Chesarie Păunescu, Episcopul Dunării
de Jos, la marile praznice creştine
(Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 95— 96; — nr. 5— 6, p. 562; — LX X X IX (1971), nr.
1— 2, p. 168— 169; — nr. 5—6, p. 546-547; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 114— 115; —
nr. 5—6, p. 578—579; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 162— 163; — nr. 3—5, p. 374— 375).
(Autorul nesemnat), Noi ierarhi în Biserica Ortodoxă Română : Alegerea P.C.
Arhim. Gherasim Cristea ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de Jos : date bio
grafice, propunerea, cercetarea canonică şi alegerea s a ; hirotonirea întru episcop şi
recunoaşterea alegerii sale întru Arhiereu-vicar al Episcopiei Dunărea de Jos
(B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1118, 1127, 1128, 1129, 1135, 1137, 1139—
1140, 1147— 1151, 1318, 1328, 1329— 1330).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : In legătură
cu fixarea atribuţiilor P.S. Arhiereu-vicar Gherasim
Constănţeanul (B.O.R.,
LXXXIX (1971'), nr. 11-12, p. 1309— 1310).
Vezi ş i: Mitropolia
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Episcopia Rom anului şi Huşilor
Lucrările Sfîntului Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1949: In legătură cu
alegerea şi hirotonirea Pr. Teofil Herineanu întru arhierei, pentru postul vacant de
Episcop al Romanului şi Huşilor (B.O.R., LXVII (1949), nr. 7— 10, p. 178— 179).
Spicuiri din pastoralele P.S. Partenie Ciopron, Episcopul Romanului şi Huşilor,
la marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R., LXXXV III
(1970), nr. 1—2, p. 94— 95; — nr. 5—6, p. 560— 561; — LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p.
167— 168; — nr. 5—6, p. 544— 545; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 112-113; — nr. 5— 6,
p. 576—577; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 160— 161; — nr. 3—5, p. 373).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : în legătură cu
ridicarea la treapta de arhiereu a P.C. Arhim. Eftimie Luca, ales în postul de Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor, cu titlul de «Bîrlădeanul» (B.O.R.
LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1312— 1313).
(Autorul nesemnat), Alegerea, hirotonirea şi instalarea Prea Sfinţitului Eftimie
Bîrlădeanul, ca Arhiereu-vicar la Episcopia Romanului şi Huşilor (B.O.R., XC (1972),
nr. 1— 2, p. 44— 49).
Vezi ş i : Mitropolia
— Din cuprinsul Mitropoliei Ardealului

Episcopia V adului, Feleacului şi C lujului
(Autorul nesemnat), Vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian în Eparhia V a
dului, Feleacului şi C lujului...: Aspecte din viaţa şi activitatea acestei eparhii
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 713—730).
Sesiunea extraordinară din decembrie 1975 a Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Rom âne: în legătură cu examinarea şi aprobarea alegerii P.S. Episcop Teofil
Herineanu în scaunul de Episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului (B.O.R., LXXVI
(1958), nr. 1—2, p. 229).
Spicuiri din pastoralele P.S. Teofil Herineanu, Episcopul Vadului, Feleacului şi
Clujului, la marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. ‘96— 97; — nr. 5—6, p. 563—564; — LXXXIX (1971),
nr. 1— 2, p. 169— 170; — nr. 5—6, p. 547—548; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 115-116;—
nr. 5—6, p. 580—581 ; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 163— 164; — nr. 3— 5 p. 375— 376).
Vezi şi : Mitropolia

Episcopia Oradiei
Pr. Gheorghe L i ţ i u , O controversă privind numele şi sigiliul Consistoriului din
Oradea. — Cu prilejul aniversării semicentenarului Episcopiei Oradiei (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 11— 12, p. 1228— 1232).
(Autorul nesemnat), Vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian... şi în Eparhia
Oradiei: Aspecte din viaţa şi activitatea Eparhiei Oradiei (B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 7— 8, p. 730— 744; — Vezi ş i: B.O.R.t LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 450; — LXXXV II
(1969), nr. 11— 12, p. 1295— 1297).
(Autorul nesemnat), Noi ierarhi în Biserica Ortodoxă R om ână: Alegerea Pr.
Prot. Dr. Vasile Coman ca Episcop al Eparhiei O radiei; hirotonirea întru arhiereu
şi recunoaşterea alegerii sale (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1118— 1125
1137— 1138, 1140— 1144, 1148— 1151, 1320).
Spicuiri din pastoralele Prea Sfinţitului Vasile Coman, Episcopul Oradiei, la
marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 1—2, p. 171— 172; — nr.5—6, p. 548—549; — XC (1972), nr. 1—2, p. 118 —119; —
nr. 5— 6, p. 581— 582; — XCI (19731), nr. 1—2, p.165— 167; — nr. 3— 5, p. 376— 377).
Vezi ş i : Mitropolia
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— Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei

Episcopia Rîm nicului şi Argeşului
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară pe
anul 1953 : în legătură cu proiectul de stemă al Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului
(B.O.R., LXXI (1953), nr. 7-8, p. 719).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : Proiectul de stemă
al Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului [B.O.R., LXXXIV (1966), nr. 5— 6, p. 615).
Spicuiri din pastoralele Prea Sfinţitului Iosif Gafton, Episcopul Rîmnicului şi
Argeşului, la marile praznice creştine (Naşterea şi Învierea Domnului) (B.O.R.,
LXXXV III (1970), nr. 1— 2, p. 93—94; — nr. 5—6, p. 559— 560; — LXXXIX (1971),
nr. 1— 2, p. 166; — nr. 5—6, p. 543—544; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 110— 111; —
nr. 5-6, p. 575— 576 ; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 159— 160; — nr. 3—5, p. 372— 373).
Vezi şi : Mitropolia
— Din cuprinsul Mitropoliei Banatului

Episcopia A radului, Ienopolei şi H ălm agiului
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969: In legătură cu
proiectul de stemă a Eparhiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului (B.O.R., LXXXVII
(1969), nr. 11— 12, p. 1308).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970 : Aprobarea pro
iectului de stemă a Eparhiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului (B.O.R., LXXXVIII
(19701), nr. 11— 12, p. 1308).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1962: Aprobarea ale
gerii P. S. Episcop Teoctist Botoşăneanu, Vicar-patriarhal, în seaunul de Episcop al
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului (B.O.R., LXXX (1962), nr. 7— 8, p. 762— 763).
(Autorul nesemnat), A X-a aniversare a întronizării Prea Sfinţitului Teoctist ca
Episcop al Aradului (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 902— 907).
Spicuiri din pastoralele Prea Sfinţitului Teoctist Arăpaş Botoşăneanu, Episcopul
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, la marile praznice creştine (Naşterea şi învierea
Domnului) (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1— 2, p. 97—98; — nr. 5—6, p. 562—563; —
LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 170— 171; - nr. 5—6, p. 547; — XC (1972), nr. 1— 2,
p. 116— 118; — nr. 5—6, p. 579—580; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 164— 165).
Vezi şi : Mitropolia
— Episcopi şi arhierei în retragere sau pensionari
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară pe anul 1953: în legătură cu
Arhiereul pensionar, P. S. Pavel Şerpe şi cu fostul arhiereu Emilian Antal (B.O.R.,
LXXI (1953), nr. 7— 8, p. 714, 715; — Vezi şi: B.O.R., LXVIII (1950), nr. 3— 6, p. 290—
291; — nr. 10, p. 555; — LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 452; — LXXHI (1955), nr. 5,
p. 468; — LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 548— 549).
4. M i t r o p o l i a
Sfîntul Sinod.,. în sesiunea ordinară a anului 1967: In legătură cu înfiinţarea
celor 5 posturi de episcopi-vicari la cele 5 Arhiepiscopii, cu începere de la 1 ia
nuarie 1968 (B.O.R., LXXXV (1967), nr. 11— 12, p. 1306).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969: In legătură cu
atribuţiile episcopilor-vicari de la arhiepiscopii, elaborate de comisia canonică, ju 
ridică şi pentru disciplină (B.O.R., LXXXV II (1969), nr. 3—4, p. 469— 470).

M itropolia Ungrovlahiei
— Aspecte din viaţa şi activitatea ei contemporană
P.V.I. şi Pr. Tudor P o p a , Revista revistelor mitropolitane: Spicuiri din cu
prinsul revistei «Glasul Bisericii», revistă oficială a Mitropoliei Ungrovlahiei, pe anii
1970— 1972 (B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 1—2, p. 220—223; — nr. 3—4, p. 410— 415; —
nr. 7—8, p. 893—896; — nr. 9— 10 ,p. 1112— 1115; — nr. 11— 12, p. 1286— 1288; —
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XC (1972), nr. 1-2, p. 214—216; — nr. 3—4, p. 433— 434; — nr. 5—6, p. 663—665;—
nr. 7— 8, p. 880—892; — nr. 9— 10, p. 1118— 1120; — nr. 11— 12, p. 1304— 1307; —
XCI (1973), nr. 1—2, p. 235—237; — nr. 3— 5, p. 496—498).
Vezi ş i : Organizarea centrală a Bisericii Ortodoxe Române (Patriarhul — Prea
Fericitul Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române).

M itropolia M oldovei şi Sucevei
— Aspecte din viaţa şi activitatea ei contemporană
Desbaterile Siîntului Sinod al Siintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordi
nară din anul 1948 : .în legătură cu ridicarea la rangul ierarhic de arhiepiscop a epis
copului Sebastian Rusan (B.O.R., LXVI (1948), nr. 11— 12, p. 659).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : în legătură cu
alegerea arhim. Irineu Crăciunaş, vicar administrativ al Mitropoliei Moldovei şi Su
cevei, ‘în postul vacant de Episcop-vicar al aceleeaşi mitropolii, cu titulatura de
«Suceveanul» (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 11— 12, p. 1442— 1443, 1449— 1450).
Spicuiri din pastoralele înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iustin
Moisescu, la marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 88— 89; — nr. 5—6, p. 555—556; — LXXXIX (1971),
nr. 1—2, p. 160— 161 ; — nr. 5—6, p. 540— 541 ; - XC (1972), nr. 1— 2, p. 105— 106;
— nr. 5—6, p. 571— 572;— XCI (1973), nr. 1— 2, p. 155— 156;— nr. 3— 5, p. 368— 369).
P. V. I. şi Pr. Tudor P o p a , Revista revistelor mitropolitane : Spicuiri din cuprin
sul revistei «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», revistă oficială a acestei mitropolii,
pe anii 1970-1972 (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 223—225; — nr. 3—4, p.
415—420; — nr. 7—8, p. 896— 897; — nr. 9— 10, p. 1115— 1119; — nr. 11— 12, p.
1288— 1290; — XC (1972), nr. 1—2, p. 216—218; — nr. 3—4, p. 434—436; — nr.
5—6, p. 665—667; — nr. 9— 10, p. 1120— 1122; — nr. 11— 12, p. 1307— 1310; — XCI
(1973'), nr. 1-2, p. 237— 239; — nr. 3—5, p. 498— 502).
Vezi ş i : Necrologuri (La prohodirea unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ro
mâne — Episcopi).

M itropolia Ardealului
— Aspecte din viaţa şi activitatea ei contemporană
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din februarie 1956: în legătură
cu alegerea Pr. Prof. Dr. Iustin Moisescu ca Arhiepiscop de Alba lulia şi Sibiu şi
Mitropolit al A rdealului; ridicarea sa la treapta ierarhică de arhiereu (B.O.R.,
LXXIV (1956), nr. 3-4, p. 306?^.
Lucrările Colegiului electoral pentru alegerea episcopilor şi arhiepiscopilor-mitropoliţi: Alegerea Canonică a Pr. Prof. Dr. Iustin Moisescu ca Arhiepiscop de Alba
lulia şi Sibiu şi Mitropolit al Ardealului (B.O.R., LXXIV (1956), nr. 3— 4, p. 309— 310).
Lucrările Colegiului electoral pentru alegerea episcopilor şi arhiepiscopilor mi
tropoliţi : Alegerea P. S. Episcop Nicolae Colan, ca Arhiepiscop de Alba lulia şi Sibiu
şi Mitrooplit al Ardealului (B.O.R., LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 543— 544).
Lucrările Sfîntului Sinod...: în legătură cu alegerea noului Arhiepiscop de Alba
lulia şi Sibiu şi Mitropolit al Ardealului (Rev. cit., p. 545— 546).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963:. în legătură cu
absentarea motivată a mitropolitului Nicolae Colan al Ardealului de la lucrările
Adunării Naţionale Bisericeşti şi ale Sfîntului Sinod (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 11
12, p. 1236)..
'
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : în legătură cu
starea sănătăţii mitropolitului Nicolae Colan, şi neparticiparea îndelungată la şedin
ţele Sfîntului Sinod (B.O.R., LXXXIV (1966), nr. 11— 12, p. 1054— 1055).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1967 : Alegerea P. C. Arhim. Prof.
Dr. Nicolae Mladin ca Arhiepiscop de Alba lulia şi Sibiu şi Mitropolit al Ardealului ;
decernarea rangului ierarhic de arhiereu (B.O.R., LXXXV (1967),. nr. 5— 6,. p. 651).
*
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Colegiul electoral pentru alegerea episcopilor şi arhiepiscopilor mitropoliţi:
Alegerea canonică a noului Arhiepiscop de Alba Iulia şi Sibiu şi Mitropolit al Ar
dealului, în persoana P. C. Arhim. Prof. Dr. Nicolae Mladin (B.O.R., LXXXV (1967),
nr. 5—6, p. 653— 654).
Spicuiri din pastoralele înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae
Mladin, la marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 89—91; — nr. 5—6, p. 556— 557; - LXXXIX (1971),
nr. 1—2, p. 161— 163; — nr. 5—6, p. 541— 542; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 106—
108; — nr. 5—6, p. 572— 573; - XCI (1973), nr. 1— 2, p. 156— 157; — nr. 3— 5,
p. 369— 370).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : în legătură cu
alegerea P.S. Episcop Visarion Ploieşteanul, vicar-patriarhal, în postul vacant de
Episcop-vicar al Mitropoliei Ardealului, cu titlul de «Răşinăreanul» (B.O.R., LXXXVI
(1968), nr. 11— 12, p. 1442, 1449).
P. V. I. şi Pr. Tudor P o p a , Revista revistelor mitropolitane : Spicuiri din cuprinsul
revistei «Mitropolia Ardealului», revistă oficială a Arhiepiscopiei Sibiului şi a Epis
copiilor Clujului şi Oradiei, pe anii 1970— 1972 (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 1—2, p.
225—226; — nr. 3— 4, p. 420—422; — nr. 7— 8, p. 897— 899; — nr. 9— 10, p. 11191121; — nr. 11— 12, p. 1290— 1291; — XC (1972), nr. 1—2, p. 218—220; — nr. 3-4,
p. 436— 437; — nr. 5— 6, p. 667—668; — nr. 9— 10, p. 1123— 1124; — nr. 11— 12, p.
1310-1312; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 239—241; — nr. 3—5, p. 502—504)).

M itropolia Olteniei
%

— Aspecte din viaţa şi activitatea ei contemporană
Lucrările Sfîntului Sinod-. Sesiunea ordinară din anul 1949 : în legătură cu ri
dicarea la rangul de mitropolit al Olteniei a arhiepiscopului Craiovei, Firmilian M a
rin (B.O.R., LXVII (1949), nr. 7— 10, p. 181).
Spicuiri din pastoralele mitropolitului Firmilian, la marile praznice creştine
(Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R., LXXXV III (1970) ,nr. 1—2, p. 91—92; —
nr. 5—6, p. 557— 558; — LX X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 163— 164; — nr. 5— 6, p. 542—
543; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 108— 109; - nr. 5—6, p. 573—574).
(Autorul nesemnat), Alegerea, recunoaşterea şi instalarea înalt Prea Sfinţitului
Teoctist ca Arhiepiscop al Cratovei şi Mitropolit al Olteniei (B.O.R., XCI (1973), nr.
1—2, p. 59—86).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1973 : în legătură cu
alegerea P.S. Episcop Teoctist Arăpaş al Aradului în scaunul vacant de Arhiepis
cop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, cu conferirea rangului respectiv (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 1— 2, p. 247— 248).
Spicuiri din pastoralele înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit .Teoctist
Arăpaş Botoşăneanu, la marele praznic creştin — învierea Domnului, 1973 (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 3—5, p. 370— 371).
P. V. I. şi Pr. Tudor P o p a , Revista revistelor mitropolitane : Spicuiri clin cuprin
sul revistei «Mitropolia Olteniei», revistă oficială a Arhiepiscopiei Craiovei şi a
Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, pe anii 1970— 1972 (B.O.R., LXXX IX (1971), nr.
1— 2, p. 227— 228; — nr. 3—4, p. 422— 425; — nr. 5—6, p. 679— 684; — nr. 9— 10,
p. 1121— 1123; — nr. 11— 12, p. 1291— 1292;— XC (1972), nr. 1— 2, p. 220—221 ; —
nr. 3— 4, p. 437— 439; — nr. 5-6, p. 669—671 ; — nr. 7—8, p. 892—894; — nr. 9— 10,
p. 1124— 1126; — nr. 11— 12, p. 1313— 1315; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 241— 244; —
nr. 3— 5, p. 505— 506).
(Autorul nesemnat), Noi ierarhi în Biserica Ortodoxă R om ână: Alegerea P.C.
Arhim. Nestor Vornicescu, ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei: date bio
grafice, propunerea, cercetarea canonică şi alegerea s a ; hirotonirea întru arhiereu;
recunoaşterea alegerii (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1118, 1126, 1127—
1128, 1129, 1132— 1135, 1138-1139, 1140, 1145— 1147, 1148— 1151).
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Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970 : In legătură cu
ulegerea P.C. Arhim. Nestor Vornicescu, stareţul mînăstirii Neamţ, în postul va
cant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 11—
12, p. 1318, 1327, 1329, 1330).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : Fixarea atribuţiilor
P. S. Episcop-vicar Nestor Severineanul (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1309).
Spicuiri la pastorala Prea Sfinţitului Nestor Vornicescu, Episcop-vicar al M i
tropoliei Olteniei şi Locţiitor de Arhiepiscop al Craiovei, la marea sărbătoare creş
tină — Naşterea Domnului, 1972 (B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 157— 158).
Vezi ş i : Necrologuri (La prohodirea unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române:
Arhiepiscopi şi Mitropoliţi)

M itropolia Banatului
— Aspecte din viaţa şi activitatea ei contemporană
Spicuiri din pastoralele Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicoiae
Coineanu, la marile praznice creştine (Naşterea şi Învierea Domnului) (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 92—93; — nr. 5—6, p. 558—559; — LXXXIX (1971),
nr. 1— 2, p. 165— 166; - nr. 5—6, p. 543; — XC (1972), nr. 1—2, p. 109— 110; —
nr. 5—6, p. 574—575; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 158— 159; — nr. 3— 5, p. 371— 372).
P.V.I., Revista revistelor mitropolitane: Spicuiri din cuprinsul revistei «Mitro
polia Banatului», revista oficială a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului şi a
Episcopiei Aradului, pe anii 1970— 1972 (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 228—
232; — nr. 3— 4, p. 425-428; — nr. 7—8, p. 899— 900; — nr. 9— 10, p. 1123— 1124;
— nr. 11— 12, p. 1292— 1293; — XC (1972),'nr. 3—4, p. 439—440; — nr. 5—6, p.
671—672; — nr. 7— 8, p. 894—896; - nr. 9— 10,p. 1126— 1128; — nr. 11— 12, p.
1316— 1318 ; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 507— 508).

Arhiepiscopi şi M itropoliţi (pensionari)
Sfîntul Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1950: In legătură cu pensionarea
şi stabilirea, la unele mînăstiri, a mitropoliţilor — Efrem Enăcescu, Tit Simedrea şi
Nifon Criveanu (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 3—6, p. 290, 291, 292).
Lucrările Sfîntului Sinod...: In legătură cu mitropolitul Nifon Criveanu (B.O.R.,
LXXlII (1955), nr. 5, p. 468).
OUĂLE

r o ş ii d e p a ş t i

Prof. V. Popovici, Ouăle de Paşti: Consideraţii introductive despre oul roşu în
ceremoniile cultelor religioase. Originea ouălor roşii în folclorul nostru. Vopsitul
ouălor de Paşti. Ouă încondeiate. Ornamentaţia ouălor de Paşti (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 3— 4, p. 395— 398).

P
PACEA ŞI RĂZBOIUL
I. — T E M E IU R I B IB L IC E Ş I P A T R IS T IC E P E N T R U P A C E Ş I ÎM P O T R IV A R Ă Z B O IU L U I

Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Valoarea moral-socială a «Cărţii Psalmilor» :
Pacea, condiţie pentru realizarea binelui între oameni (S. T., X X II (1970), nr. 1— 2,
p. 112-114, 116).
N. R i c i c o, «S/avd întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pămînt pace între oa
meni bunăvoire» (Luca II, 14): Se răspunde la întrebările — «Pacea despre care
se vorbeşte este o pace abstractă sau una concretă şi este ea fapt ori numai o do
rinţă pentru viitor ? Care poate fi legătura cu contextul a propoziţiei «între oameni
bunăvoire» (Recenzie, de Paraschiv V. Ion') (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 259— 263).

CXCIII

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Preocupări patristice în literatura teologică româ
nească. : Profiluri patristice de actualitate ecumenică — tema «păcii» etc. (S.T., X X III
(1971), nr. 5—6, p. 333).
Arhiepiscopul F i 1a r e t de Dmitrovsk, Temeiurile teologice ale activităţii Bisericii
în slujba p ă c ii: (Notă bibliografică, de I. V. P.) (S.T., X X V (1973), nr. 3—4, p. 292—294).
II. — P A C E A

O G L IN D IT A ÎN F O L C L O R U L R E L IG IO S

C R E Ş T IN

Pr. Drd. Dan M i r o n , Idei morale şi sociale în colindele românilor .... Ideea de
pace... (B.O.R., LX XX V III (1970), nr. 7—8, p. 742— 744).
D I. — A T IT U D IN E A Ş I A C Ţ IU N IL E B IS E R IC II O R T O D O X E
P E N T R U P A C E Ş I ÎM P O T R IV A R Ă Z B O IU L U I

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 vieţii
contemporane: Problema necesităţii păcii şi a acţiunilor comune pentru realizarea
şi păstrarea ei, în general. Principiile şi roadele cooperării Bisericilor Ortodoxe pen
tru sprijinirea eforturilor de înfăptuire a păcii. Cum se prezintă problema cooperării
Bisericilor Ortodoxe cu celelalte Biserici creştine şi a acestora cu celelalte religii
în aceeaşi direcţie, de înfăptuire a păcii, şi la ce rezultate s-a ajuns (Ort., X X V
(1973), nr. 1, p. 102— 114).
IV . — A T IT U D IN E A Ş I A C Ţ IU N IL E B IS E R IC II O R T O D O X E R O M A N E
P E N T R U P A C E Ş I ÎM P O T R IV A R Ă Z B O IU L U I
%
*

1. Privire de ansamblu
Drd. Haddis Y e s h a n e w , Obiective morale şi umanitare în predica actuală a
Bisericii Ortodoxe Române : Pacea, combaterea războiului şi dezarmarea, ca obiecte
ale predicii de azi (S .T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 378— 381).
Prof. Constantin P a v e l , Probleme de morală creştină în preocupările teologi
lor ortodocşi rom âni: Apărarea păcii, condiţie a progresului uman (S. T., X X III
(Î971J), nr. 7—8, p. 461— 464).

2. în cadrul Conlerinţei Creştine pentru Pace
Sesiunea ordinară a Sfîntului Sinod pe anul 1958: în legătură cu participarea
delegatului Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Conferinţei Creştine pentru Pace,
de la Debreţin-R. P. Ungară (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 12, p. 1168).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea-ordinară a anului 1962: în legătură cu
participarea şi contribuţia delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Comi
tetului Consultativ şi cel Executiv al Conferinţei Creştine pentru Pace (KarlovyVary, 15— 18 mai 1962 şi Moscova, 12—22 septembrie 1962) (B.O.R., LXXXI (1963),
nr. 1—2, p. 173— 174, 175).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963: în legătură cu
participarea şi contribuţia delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române la diferite lucrări
ale Conferinţei Creştine pentru Pace (Iaşi, 24—28 ia n .; — Tabarz-R. D. Germană,
14— 17 febr.; — Drezda-R.D.G., 28 mart.—3 apr.; — Moscova, 22—25 apr. ; — Praga,
4—9 iunie; — Agape-Italia, 9— 11 sept.; — ‘Bucureşti, 11— 17 nov. 1963) (B.O.R., LXXXI
(1963), nr. 5— 6, p. 576— 757, 582; — nr. 11— 12, p. 1244— 1245).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1 9 6 4 Participarea şi contribuţia
delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române la cea de-a doua Adunare Mondială Creştină
pentru Pace (Praga, 28 iunie—3 iulie 1964), precum şi la lucrările Comitetului Exe
cutiv şi a Comisiilor de studii ale Conferinţei Creştine pentru Pace din anul 1964
(B.O.R., LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1177— 1178).
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Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1905: Participarea şi contribuţia
Bisericii Ortodoxe Române, prin delegaţii săi, la lucrările Conferinţei Creştine pen
tru Pace (Praga, 17— 19 febr. ; — Sofia, 2—5 m art.; — Leningrad, 8— 10 apr.; — Buda
pesta, 18 mai— 18 oct.; — Salzenbad-Austria, 25—26 m a i; — Halle Saale-R. D. Ger
mană, 8— 10 sept.; — Budapesta, 6— 8 oct. 1965) (B.O.R., LXXXIII (1965), nr. 3—4,
p. 368— 370; — nr. 11— 12, p. 1175— 1176).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : Participarea şi
contribuţia delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la sesiunea Comitetului Executiv
al Conferinţei Creştine pentru Pace (Praga, 21— 25 mart. 1966) şi la sesiunea Secreta
riatului Internaţional (Praga, 25— 28 ian. şi 21— 25 mart. 1966 ; — Moscova, 19— 23 apr.
1966; — Bucureşti, 23—25 V 1966; — Neubrandenburg-R. D. Germană, 12— 15 IX 1966;
— Sofia, 10—23 X 1966) (B.O.R. LXXXIV (1966), nr. 5— 6, p. 611—612; — nr. 11— 12,
p. 1049— 1051).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1967 : Participarea şi contribuţia Bi
sericii Ortodoxe Române, prin delegaţii săi, la diferite lucrări ale Conferinţei Creştine
pentru Pace (Praga, 6— 9 dec. 1966; — Varşovia, 9— 11 mai 1967; — Taize-Franţa,
16— 19 mai 1967; — Zagorsk-U.R.S.S., 28 iun.—4 iul. 1967; — Eisenach-R. D. Germană,
20— 22 nov. 1967; — Bucureşti, 18— 23 sept. 1967) (B.O.R., LXXXV (1967), nr. 5— 6,
p. 646—647; — nr. 11— 12, p. 1301— 1302).
Sfîntul Sinod.. Sesiunea ordinară a anului 1968 : Participarea şi activitatea des
făşurată de delegaţii Bisericii Ortodoxe Române la sesiunile de lucru ale Secretaria
tului Internaţional şi ale Comitetului Executiv din cadrul Conferinţei Creştine pentru
Pace (Praga, 21— 25 ianuarie 1968) (B. O. R., LXXXVI (1968), nr. 3— 5, p. 514).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : Participarea şi
contribuţia delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române la desfăşurarea lucrărilor celei
de a treia Adunări Generale a Conferinţei Creştine pentru Pace (Praga, 31 martie— 5
aprilie 1968); la alegerea unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române în orga
nele de conducere ale Conferinţei Creştine pentru Pace; şi la lucrările sesiunii Se
cretariatului Internaţional şi a Comisiei de structură din cadrul Conferinţei Creştine
pentru Pace (Praga, 12— 16 mai 1968) (B. O. R., LXXXVI (1968), nr. 7— 8, p. 984—985).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969 : Participarea Bise
ricii Ortodoxe Române, prin delegaţii, la lucrările Conferinţei Creştine pentru Pace
(Bucureşti, 15— 23 mai, 16—20 oct. 1969; — la Ferch-R. D. Germană, 26—27 oct. 1969;
la Eisenach-R. D. Germană) (B.O.R., LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1302— 1303).
(Autorul nesemnat), Lucrările Comitetului de lucru şi ale Secretariatului Inter
naţional ale Conierinţei Creştine pentru Pace f26— 28 februarie 1970): La aceste lu
crări a participat şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LXXXV III (1970),
ar. 1— 2j p. 51— 52).
Pr. Sabin V e r z a n , Vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române în Re
publica Democrată Germană (18— 28 mai 1970): La invitaţia Comitetului regional al
Conferinţei Creştine pentru Pace, din R. D. Germană (B. O. R., LXXXV III (1970), nr.
5—6, p. 455—464).
ll
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970: Participarea şi
contribuţia Bisericii Ortodoxe Române, prin delegaţii, la întîlnirea vicepreşedinţilor
şi a membrilor Secretariatului Internaţional (Moscova, 1— 3 februarie 1970); — la lu
crările sesiunii Comitetului de lucru şi a Secretariatului Internaţional (Praga, 26 fefruarie — 1 m artie; 30 iunie — 1 iulie 1970). Vizita unei delegaţii ortodoxe române
In R. D. Germană, la invitaţia Comitetului Regional al Conferinţei Creştine pentru
Pace (18— 28 mai 1970). Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la
sesiunea Comitetului de lucru şl a Secretariatului Internaţional ale Conferinţei Creş
tine pentru Pace (Budapesta, 28 septembrie — 2 octombrie 1970 (B. O. R., LXXXV III
(1970), nr. 11— 12, p. 1313— 1314, 1324).
Pr. Ilie G e o r g e s c u , Întîlnirea reprezentanţilor Conferinţei Creştine pentru
Pace cu militanţi romano-catolici (Praga, 1—2 februarie 1971) ; Participarea Bisericii
Ortodoxe Române, printr-un delegat (B. O. R., LX X X IX (1971), nr. 4— 2, p. 64—65).
Pr. Prof. Al. I. C i u r e a , Lucrările Comisiei Internaţionale a Conferinţei Creştine
pentru Pace (Moscova-Zagorsk, 3—6 februarie 1971) (Rev. cit., p. 65— 68).
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Pr. Ilie G e o r g e s c u , Lucrările Conferinţei Creştine pentru Pace de la Moscova
şi Leningrad (10— 17 februarie 1971) (Rev. cit., p. 68— 69).
Ioan S ă b ă d u ş, Sesiunea de lucru a Comisiei de tineret a Conferinţei Creştine
pentru Pace (Sofia, 7— 11 mai 1971): A luat parte şi un delegat al Bisericii noastre
(B. O. R., LX XX IX (1971), nrj/5— 6, p. 520—523).
Pr. Prof. Vitalie B o r o v o i, Problemele păcii şi ale colaborării din punct de ve
dere teologic: Referat susţinut la Consultaţia Conferinţei Creştine pentru Pace cu
reprezentanţii Bisericii Romano-Catolice (Praga, 1—2 februarie 1971) (Notă bibliogra
fică, de P. V. I.) (S. T., X X III (1971); nr. 9— 10, p. 743—745).
Pr. Ilie G e o r g e s c u , A IV-a Adunare Generală a Conferinţei Creştine pentru
Pace (Praga, 30 septembrie — 3 octombrie 1971) : Participarea şi contribuţia delega
ţiei Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 992—994).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : Participarea acti
vă, prin delegaţii, a Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Secretariatului Interna
ţional şi ale Comisiei pregătitoare ale Adunării Generale şi ale Comisiei de struc
tură (Moscova-Leningrad, 10— 17 februarie 1971); la cea de-a IV-a Adunare Generală
Creştină pentru Pace (Praga, 30 septembrie—3 octombrie 1971) (B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1304— 1305).
(Autorul nesemnat), Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de Pastorul Kâroly
Tothi secretar general al Conferinţei Creştine pentru Pace (14— 18 aprilie 1972) (B. O. R.,
XC (1972),. nr. 3—4, p. 271—272).
Diac. Prof. N. I. N i c o l a e s c u , Lucrările Comisiei teologice a Conferinţei Cre
ştine pentru Pace (Moscova, 12— 15 sept. 1972) (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 979—982).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: Participarea unor
teologi ortodocşi români la lucrările Conferinţei Creştine pentru Pace (Piestani-Bratislava, 16—23 iunie 1972; Moscova-Zagorsk, 12— 15 septembrie 1972) (B. O. R.ţ XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1327).
Pr. Prof. D. S t ă n i l o a e , Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române în
ultimul sfert de veac : Participarea şi contribuţia sa în cadrul Conferinţei Creştine
pentru Pace (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 166— 167).
Pr. Ioan S ă b ă d u ş, Sesiunea Comitetului de lucru al Conferinţei Creştine pentru
Pace : Participarea şi contribuţia delegatului ortodox român (Moscova, 20—23 martie
1973) (B. O. R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 300— 302).

3. In cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor
V e z i: Ecumenism (Ecumenism intercreştin şi interreligios)

4. In cadrul Conferinţei Bisericilor Europene
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1962: în legătură cu par
ticiparea şi contribuţia delegatului ortodox român la lucrările C.B.E. de la NyborgDanemarca (1— 5 octombrie 1962) (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 1—2, p. 175).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1964 : Participarea şi contribuţia
Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Conferinţei Bisericilor Europene (Nyborg I V ;
5—9 octombrie 1964), şi la lucrările reuniunii neoficiale convocate la Geneva (11 de
cembrie 1964), de C.B.E. (B.O.R., LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1178— 1179).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965 : Participarea şi contribuţia
delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Conferinţei Bisericilor Europene,
pe anul 1965 (B, O. R., LX X X III (1965), nr. 3—4, p. 367— 368; nr. 11— 12, p. 1176— 1177).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : Participarea şi con
tribuţia reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române la sesiunile de lucru ale Con
ferinţei Bisericilor Europene (Falsterbo-Suedia, 8— 11 martie 1966; — Geneva, 28 ian.—
1 febr.; 12— 14 sept. 1966; — Bethel bei Bielefeld-R.F.G., 22— 24 sept. 1966) (B.O.R.,
LXXXIV (1966), nr. 5— 6, p. 612; — nr. 11— 12, p. 1049).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1967 : Participarea şi contribuţia re
prezentanţilor Bisericii noastre la sesiunile de lucru ale Conferinţei Bisericilor Euro
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pene din anul 1967 (Zwikov-Cehoslovacia, 7— 15 decembrie; — Bucureşti, 5— 10 mar
tie ; — Basel-Elveţia, 27— 30 noiembrie ; — Portschach-Austria, 29 septembrie — 5 oc
tombrie) (B. O. R., LXXXV (1967), nr. 5— 6, p. 647 ; — nr. 11— 12, p. 1312).
Lucrările Stîntuiui Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968: Participarea ş»
contribuţia delegaţilor Bisericii noastre la Consultaţia pentru securitatea europeană
(Berlin, 17— 18 iunie 1968) şi la sesiunea anuală de lucru a Prezidiului şi Comitetului
Consultativ al
Conferinţei Bisericilor Europene (Gwatt-Elveţia,4— 8 martie 1968)
(B. Oi'R., LXXXVI (1968), nr. 7—8, p. 985—986, 989— 990).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969 : In legătură cu
participarea şi contribuţia delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Confe
rinţei Bisericilor Europene (28 apr.—2 mai 1969, la El Escorial-Madrid ; — 22—25 oct.
1969, la Windsor-Anglia ; — 26— 27 mai 1969, la Coventry-Anglia ; 25—29 nov. 1969,
la Gwatt bei Thun-Elveţia) (B.O.R., LXXXVII (1969), nr. 3— 4, p. 464; — nr. 11— 12,
p. 1301— 1302).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la
lucrările Comisiei pregătitoare a Documentului «Nyborg VI» ţinute la Siofok-Ungaria
(B. O. R., LXXXVIII (1970), nr. 3—4, p. 315— 320).
(Acelaşi autor), Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la sesiunea
de lucru a Prezidiului şi a Comitetului Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene
(B. O. R., LXXXVIII( (1970), nr. 5— 6, p. 472— 477).
Remus Ru s , Sesiunea Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene ; La Poiana
Braşov, 28 sept. şi 1 oct. 1970 (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 9— 10 p. 975—983).
Diac. Prof. N. N i . c o l a e s c u , Sesiunea anuală pe 1970 a grupului de lucru nr. 2
al Conferinţei Bisericilor Europene: La Torre Pellice-Italia, 16— 19 noiembrie 1970
(B. O. R.f LX X X V II^ (1970), nr. 11— 12, p. 1157— 1158).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970 : Participarea şi con
tribuţia adusă de delegaţiile Bisericii noastre la lucrările Comisiei speciale a Conferinţei
Bisericilor Europene pentru pregătirea Documentului «Nyborg VI» (13— 17 apr. 1970,
Siofok-Ungaria); la lucrările sesiunii comune de lucru a Prezidiului şi Comitetului
Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene (Oegstgeest-Olanda, 24— 29 mai 1970);
la sesiunea de toamnă a Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene (28 sept.— 2 oct.
1970) şi la sesiunea generală a Grupului 2 de lucru al Conferinţei Bisericilor Europene
(16— 19 nov. 1970, Torre Pellice, lingă Torino) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 11— 12,
p. 1313, 1323— 1324).
I. S ă b ă d u ş, Şedinţa de la Geneva a Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene
(Geneva, 25— 26 ianuarie 1971): A luat parte şi un delegat al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne (B. O. R., LXXXIX (1971), nr. 1— 2,.p. 62—64).
G.
P., «Nyborg-Danemarca, 26 aprilie— 3 mai 1971» : Date succinte şi ilustraţii
din activitatea conferinţei (Ort., X X III (1971), nr. 1, p. 155— 156).
Ioan S ă b ă d u ş , A Vl-a Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor Europene
(Nyborg-Danemarca, 26 aprilie—3 mai 1971): A luat parte şi o delegaţie a Bisericii
noastre (B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5— 6, p. 498—504).
t A n t o n i e Ploieşteanul, vicar patriarhal, «Nyborg VI»-Danemarca, aprilie—
mai 1971. Aprecieri şi concluzii, (Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 499— 502).
Lucrările' Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anului 1971 : Participarea şi aportul adus de reprezentanţii Bisericii noastre la sesiunea
Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene (Geneva, 25— 26 ianuarie 1971); la a Vl-a
Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor Europene (Nyborg VI) (Nyborg-Danemarca,
26 aprilie—3 mai 1971); la sesiunea Prezidiului şi Comitetului Consultativ ale Con
ferinţei Bisericilor Europene (Marsilia-Franţa, 21— 26 noiembrie 1971) (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1305— 1306).
Episcop A n t o n i e Ploieşteanul, vicar patriarhal, Sesiunea Prezidiului Conferinţei
Bisericilor Europene (Moscova-Zagorsk, 18— 21 aprilie 1972): Participarea şi aportul
delegaţiei noastre (B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 302—303).
B .O .R . — 18

cxcv//

DOCUMENTARE

Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Sesiunea grupei de lucru «Problema menţinerii Păcii
în Europa», din cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, ţinută la Oirzanow, lingă
Varşovia (16— 19 mai 1972) (B. O. R., XC (1972), nr. 5—6, p. 518— 519).
Episcop A n t o n i e Ploieşteanul, vicar patriarhal, Şedinţa comună a Prezidiului,
Comitetului Consultativ şi Comitetului financiar al Conferinţei Bisericilor Europene
(Austria, 23—27 octombrie 1972) (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1170— 1177).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: Participarea şi con
tribuţia reprezentanţilor Bisericii noastre la sesiunile de lucru ale Conferinţe^ Bisericilor
Europene din anul 1972 (Oirzanov-Varşovia, 16— 19 m a i; Zagorsk-Moscova, 18—21 apr.;
Castelul Puchberg-Austria, 23—27 oct. (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1325, 1326).
(Autorul nesemnat), Întîlnirea Prea Fericitului Patriarh Justinian cu preoţimea din
Capitală în ziua de Anul Nou : O privire de ansamblu asupra participării şi contri
buţiei Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene (din cu
vîntul festiv al Prea Fericirii Sale)(B. O. R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 47).
Pr. Prof. D. Stăniloae, Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române în ul
timul sfert de veac : Participarea şi aportul ei la lucrările Conferinţei Bisericilor Euro
pene (Ort., X X V (1973), nr. 2^,p. 166— 167).
Pr. Conf. Ştefan C. A 1e x e, Şedinţa Comisiei pregătitoare şi a Comitetului de
program pentru Adunarea Generală a Conferinţei Bisericilor Europene «Nyborg VII»
(Engelberg-Elveţia, 2— 7 aprilie 1973): Participarea şi contribuţia delegatului Bise
ricii noastre la lucrările acestora (B. O. R., XCIj (1973), nr. 3— 5, p. 305—308).

5. îrt cadrul unor colocvii inter creştine
I. I. G e o r g e s c u, Creştinii şi problema Păcii. — Colocviu organizat de SODEPAX
la Baden-Austria (3—9 apr.ilie 1970) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 3—4, p. 313—314).

6. In cadrul organizaţiilor mondiale laice pentru Pace
Dezbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
anul 1951 : în legătură cu participarea reprezentantului Bisericii Ortodoxe Române la
cel de-al II-lea Congres Mondial al Păcii (B. O. R., LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 454).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară pe anul 1953 : în legătură cu par
ticiparea reprezentantului Bisericii noastre la Congresul popoarelor pentru apărarea
Păcii (Viena, 12— 19 decembrie 1952) (B. O. R., LXXI (1953), nr. 7—8, p. 709—710).
Sesiunea ord inc ră a Sfîntului Sinod pe anul 1958 : Participarea delegatului Bise
ricii Ortodoxe Române la Congresul popoarelor pentru dezarmare şi cooperare inter
naţională (Stockholm, 16— 23 iulie 1958) (B. O. R., LXXVI (1958), nr. 12, p. 1169).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963 : Participarea şi
contribuţia delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Comisiei «Pacea şi sta
tele noi» (Praga, 12— 13 iunie 1963)(B.O.R., LXXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1244).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969 : Participarea dele
gatului Bisericii noastre la lucrările Adunării Mondiale pentru Pace (Berlin — R. D.
Germană, 21—24 iunie 1969) (B.O.R., LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1303).
Episcop A n t i m Nica Tirgovişteanul, vicar patriarhal, Adunarea reprezentanţilor
opiniei publice pentru securitate şi cooperare europeană (Bruxelles, 2— 5 iunie 1972):
A luat parte şi un reprezentant al B.O.R. (B .O .R .XC (1972), nr. 5— 6, p. 505—511).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: Reprezentarea Bi
sericii Ortodoxe Române, de un delegat, la Adunarea reprezentanţilor opiniei publice
pentru securitate şi cooperare europeană (Bruxelles, 2— 5. iunie 1972) (B. O. R., XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1326— 1327).

7. In cadrul organizaţiilor sau forurilor naţionale (române)
pentru Pace.
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: în slujba Păcii şi a colaborării
între popoare (B. O. R.t XC (1972), nr. 9— 10, p. 102&—1029).
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(Autorul nesemnat),
Sesiunea anuală a Comitetului Noţionăl pentru apărarea
Păcii (B. O. R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 353— 354).
Vezi şi : Apostolat social
V. — F IG U R I R E M A R C A B IL E D E L U P T Ă T O R I P E N T R U P A C E
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V. A., Pastorul Martin Luther King, laureat al premiului Nobel pentru pace
(B. O. R.f LXXXII (1964), nr. 9— 10, p j 866—868).
Cezar V a s i 1i u, Pastorul Martin Niemdller la 80 a n i: Evocarea, de către Bise
ricile Evanghelice, a unor momente din viaţa şi activitatea distinsului pacifist (Ort.,
XXIV (1972), nr. 2, p. 316— 317).
PASTORAŢIA ÎN BISERICĂ

1. In Biserica Ortodoxă Română contemporană
Diac. Drd. Iulian A. Ş c h i o p u, Norme pastorale pentru preoţimea ortodoxă ro
mână de azi în activitatea şi opera scrisă a Prea Fericitului Patriarh Justinian (B. O. R,.
LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1168— 1172).
Pr- Pr°f- Alexandru M o i s i u, Probleme de teologie pastorală în literatura teolo
gică românească din ultimile decenii: Personalitatea şi demnitatea preotului. în faţa
chemării preoţeşti: preotul ca liturghisitor; preotul ca păstor şi preotul ca propovă
duitor al cuvîntului lui Dumnezeu. In slujba păcii. Slujitor la altarul unităţii bisericeşti
şi naţionale. în slujirea apostolatului social: calităţile preotului şi legăturile lui cu cre
dincioşii ; în slujba Patriei; făclieri ai culturii. Concluzii (B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 1—2, p. 86— 95).
Pr. Prof. Dumitru C ă l u g ă r , învăţămîntul religios în Biserica Ortodoxă Româ
nă : Promovarea învăţăturii creştine în rîndul credincioşilor ortodocşi români (B. O. R.,
LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 135— 145).
Pr. Prof. Ene B r a n i ş t e , Legăturile preotului cu credincioşii: Legăturile de or
din religios dintre preot şi credincioşi. Legăturile de ordin social dintre preot şi cre
dincioşi. Importanţa legăturilor dintre preot şi credincioşi. Tactul în pastoraţie şi
importanţa lui (B. O. B., XC (1972), nr. 3— 4, p. 349— 357).
•
t A n t o n i e Plămădeală, Episcop-vicar patriarhal, Biserica slujitoare în Sfînta
Scriptură, în Sfînta Tradiţie şi în teologia contemporană : «Apostolatul social ca formă
de pastoraţie în Biserica Ortodoxă (S.T., X X IV (1972), nr. 5—8, p. 598— 601).
Diac. Drd. Marin N. P a n ă , Principii şi coordonate ale propovăduiţii cuvîntului
în Biserica Ortodoxă Română : Predica, mijloc şi metodă de pastoraţie (S. T., X X V
(1973), nr.3—4, p. 258— 260).
Vezi şi : Apostolat social: — Ierarhia bisericească

2. In Biserica Romano-Catolică
Drd. D. I c h i m, Problema celibatului preoţesc în Biserica Romano-Catolică: Imporlunta preotului căsătorit în lucrarea pastorală (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 710—712).
Vezi şi : Biserica Romano-Catolică
PATRIOTISM
(Iubirea de •neam, de patrie)

Pr. Drd. Dan M i r o n , Idei morale şi sociale în colindele româneşti: ...Jertfirea
pontru patrie... (B. O^R., LXXXVIII (1970), nr. 7—8, p. 747—748).
Pr. Prof. D. S t ă n i l o a e , Comemorarea a 150 de ani de la moartea lui Petru
M aior: Iubirea de neam a lui Petru Maior, tradiţie a Bisericii-Ortodoxe Române (B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 183— 186).
Prof. Constantin P a v e 1, Probleme de morală creştină în preocupările teologilor
ortodocşi români:... Iubirea de patrie... (S. T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 452— 453).
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N. I s a r , Testamentul lui Scarlat (Sotronie) Vârnav : Patriot român (B. O. R.,,
LXXXVII (1969), nr. 9— 10,
1062— 1065).
Vezi ş i : Popoare ale lumii vechi şi noi (Poporul român)
PĂCATUL
(In concepţia moralei creştine)
Pr. Drd. Dan M i r o n, Idei morale şi sociale în colindele rom ânilor : Condamnarea*
patimilor şi păcatelor — avariţia, minciuna, înşelătoria, beţia şi desfrîul (B. O. R
LXXXVIIIjf(1970), nr. 7—8, p. 739— 742).
0
POCĂINŢA
(In concepţia moralei creştine)
Alexandr R e a b ţ e v , «Canonul cel Mare» — Şcoala pocăinţei (studiu): Opera Sf~
Andrei Criteanul care urmăreşte ca drept ţel să trezească în suflet sentimentul pocă
inţei (Notă bibliografică, de P. V. I.) (S. T., X X II (1970), nr. 1—2, p. 155— 156).
Pr. Asist. Dumitru P o p e s c u, Pocăinţa ca refacere a legăturii credincioşilor cui
Dumnezeu şi cu semenii (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1022— 1028).
Pr. Alexandru-Armand MUNTEANU
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TELEGRAME DE FELICITARE
SCHIMB DE TELEGRAME ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE
PATRIARH JUSTINIAN ŞI SANCTITATEA SA NICOLAE VI CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII ÎNTRONIZĂRII SALE CA PATRIARH AL ALEXANDRIEI
*

*

Sanctităţii Sale
Papa N ICOLAE VI,
Patriarh al Alexandriei şi a toată Atrica.
Cu prilejul celei de a 8-a aniversări a înronizării Voastre ca Papă
şi Patriarh Apostolic al Alexandriei şi a toată Africa, V ă felicităm cu
dragoste frăţească şi V ă urăm din toată inima îndelungată, fericită şi
rodnică arhipăstorire.

t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această telegramă, Sanctitatea Sa NICOLAE VI a răspuns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului JUSTINIAN,
. ..
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Multe mulţumiri frăţeşti pentru urările Voastre.
Dumnezeu să vă binecuvînteze pe Prea Fericirea Voastră, spre slava
Bisericii Ortodoxe Române.

t Nicolae
Patriarhul Alexandriei
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ACTIVITATEA, BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ÎN ÎNTRUNIRI INTERCREŞTINE
INTÎLNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
ÎNTÎLNIREA REPREZENTANŢILOR CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE CU
CONDUCĂTORI A I BISERICILOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII
(Marriottsville, S.U.A., 31 martie— 3 aprilie 1976)
4

Din iniţiativa Conferinţei Creştine pentru Pace şi a Asociaţiei ecumenice pen
tru pace internaţională, dreptate şi pentru legături cu.C.C.P. (Christians Associated for
Relationship with Eastern Europe-CAREE) s-a organizat între 31 martie— 3 aprilie
1976, la Marriottsville — S.U.A., reuniunea «Karlovy-Vary III (Karlovy-Vary I —
1962), Karlovy-Vary II (1974), cu tema Biserica slujitoare ; cum îşi înţeleg Bisericile
reprezentate la
întrunire menirea în raport cu guvernele ţărilor lor şi cu Socie
tatea, la care din partea Bisericii Ortodoxe Române a luat parte I. P. S. Mitropolit
Nicolae al Banatului.
Din ţările Europei răsăritene au mai luat parte la reuniune: I. P. S. Mitro
polit Filaret al
Vidinului şi Prof. Antone Hubancev de la Academiateologică din
Sofia (Biserica Ortodoxă Bulgară), Episcopul luteran Dr. Jan Michaiko şi Prof.
Iosef Smolik de la Facultatea de teologie Comenius din Praga (R. S. Cehoslovacia),
Pastorul Rolf-Dieter Gunther, superintendent al Bisericii luterane din Brandenburg
şi pastorul Martin Kramer (R.D.G.), Prof. Dr. W itold Benedytowiez, conducătorul
Bisericii metodiste poloneze şi preşedintele Consiliului ecumenic naţional al Bise
ricilor din Polonia şi pastorul baptist Zdzislaw Pawliok, secretarul general al Con
siliului Ecumenic al Bisericilor din Polonia, Episcopul Tibor Bartha-Debrecin, Epis
copul romano-catolic Dr. Cserhati Jozsef din' Pecs, Dr. Kâroly Toth, secretarul
general aj Conferinţei Creştine pentru Pace, Dr. Karoly Prohle, secretarul general
al C.E.B. din Ungaria, I.P.S. Mitropolit Nicodim al Leningradului, şi pastorul Bytchkov, secretarul general al Cultului baptist (U.R.S.S.).
Din partea S.U.A. au participat 27 personalităţi bisericeşti (mitropoliţi, epis
copi protestanţi şi romano-catolici, conducători ai unor direcţiuni şi Biserici pro
testante, conducători ai Consiliului Naţional al Bisericilor din S.U.A. şi ai C.A.R.E.E.,
profesori de teologie, membri din conducerea unor denominaţiuni şi organizaţii ecumeniste din S.U.A.).
%
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I. P. S. Mitropolit Nicolae .al Banatului a făcut parte din Comitetul restrîns în
sărcinat cu dirijarea întregului program.
Preşedinţia şedinţelor a fost asigurată alternativ de I.P.S. Mitropolit Nicodim
de Leningrad şi Dr. Robert V. Moss, preşedintele Bisericii unite a lui Hristos
din S.U.A.
In cadrul consfătuirii au fost prezentate două referate cu tema «Biserica slu
jitoare» (William P. Thompson, preşedintele Consiliului Naţional al Bisericilor din
S.U.A. şi Pastorul Rolf-Dieter Gunther). Ele au constituit punctul de plecare al unor
întrebări şi răspunsuri, al unor formulări de opinii şi discuţii caracterizate prin
sinceritate, bună-înţelegere şi informare reciprocă. A fost abordat şi aspectul teo
logic al ideii de «Biserică slujitoare», dar ceea ce a interesat mai mult pe parti
cipanţi a fost aspectul social-politic al activităţii Bisericilor din Europa răsări
teană şi S.U.A.
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului a luat în mai multe rînduri cuvîntul,
contribuind la crearea unei atmosfere de bună-înţelegere în discuţii, a apreciat
efortul Bisericilor şi creştinilor din S.U.A. în lichidarea războiului dus împotriva
Vietnamului şi a subliniat rolul ce-1 pot juca Bisericile, slujitorii şi credincioşii
ce-şi desfăşoară activitatea în ţara noastră.
Dat fiind caracterul util al întîlnirilor Karlovy-Vary I, II şi III, s-a hotărît
să se continuie întîlnirile de acest gen, viitoarea urmînd a se organiza în anul
1978 într-o ţară europeană. In final s-a adoptat textul unui comunicat.
Lucrările reuniunii din Marriottsville au contribuit la apropierea dintre Biserici şi la o cunoaştere reciprocă a realităţilor socio-politice din ţările cărora au
aparţinut participanţii.
%

SESIUNEA COMITETULUI DE LUCRU A CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
(New 'Windsor — S.U.A., 5—8 aprilie 1976)
I

La invitaţia regionalei americane a C.C.P., s-a ţinut între 5— 8 aprilie 1976,
în orăşelul New-Windsor de lîngă Baltimore, S.U.A., sesiunea de primăvară a Co
mitetului de lucru a C.C.P., la care, din partea Bisericii Ortodoxe Române, a participat I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului.
*

Tema principală a sesiunii s-a in titu lat: Sarcini morale ale creştinilor în pro
blema dezarmării. S-a făcut analizia activităţii prezente şi viitoare a C.C.P.
I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a fost ales în Comitetul de redactare
<tl documentelor sesiunii. Din referatele prezentate a reieşit primejdia continuării
cursei înarmărilor, rolul ţărilor mici, ai celor neangajate, al opiniei publice şi al
lîisericilor ca şi contribuţia acestora la înfăptuirea dezarmării.
Diferiţi raportori au prezentat apoi dări de seamă ale unor acţiuni proprii în
cadrul C.C.P., pe marginea cărora reţinem următoarele :
—
Crearea unei noi organizaţii în cadrul C.C.P., intitulată «Conferinţa Creş
tină pentru Pace Africană» (înfiinţată cu prilejul consultaţiei C.C.P. de la FreetownSlerra Leone, 22— 28 februarie 1976);
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— Sesiunea subcomisiei pentru ONU ţinută l:a Haga-Olanda (2— 6 noiembrie
1975) a examinat şi propunerea ca postul de radio Europa liberă să fie desfiin
ţat şi înlocuit cu un post de radio al O N U ;
— Rezultatul concursului pe tema păcii organizat de C.C.P. şi premiile acordate. S-a hotărît repetarea concursului;
«

— Cererea de schimbare a statutului C.C.P.
namentale ONU.

în cadrul organizaţiilor guver

— Noi adeziuni al C.C.P. (un grup de luterani din
rica universală a vieţii» din Viena-Austria);
— Modificarea unor articole ale statutului C.C.P.,în
precise a relaţiilor C.C.P. cu unele organizaţii regionale ;

R. F. Germania şi «Bise
vederea

definirii

mai

— Completarea Comitetului de continuare a lucrărilor C.C.P. In acest sens
s-a solicitat Bisericilor membre să comunice Secretariatului la Praga propunerile
de modificări sau completări.
'întrucît s-a hotărît crearea unei comisii pentru femei în cadrul C.C.P., ur
mează să se stabilească care va fi reprezentanta sau reprezentantele Bisericii Or
todoxe Române în această comisie.
— Viitoarele acţiuni ale C.C.P. au fost fixate după cum urmează
:a) 1—5
octombrie 1976 — R.D.G. cu tema : Credinţa creştină şi progresul actual; b) Orga
nizarea duminicii africane (23 mai); c) Ziua dezarmării
(17 iunie); d) Duminica
ONU (24 octombrie); e) Vizite ale unor grupuri din Japonia sau Italia în ţări
est-europene.
în încheierea sesiunii s-a adoptat un comunicat privind dezarmarea.
în ziua de 7 aprilie a avut loc la Facultatea de teologie catolică din Baltimore un serviciu religios ecumenic urmat de o recepţie la care au participat, pe
lîngă membrii Comitetului de lucru al C.C.P., şi reprezentanţii Asociaţiei ecume
nice pentru pace internaţională, dreptate şi pentru legături cu C.C.P., personalităţi
bisericeşti şi culturale din oraş, iar primarul oraşului l-a declarat pe I.P.S. Mitro
polit Nicodim al Leningradului cetăţean de onoare al oraşului Baltimore şi i-a
înmînat însemnele corespunzătoare.
Sesiunea Comitetului de lucru C.C.P. ţinută la New Windsor, a constituit un
moment important în activitatea mişcării creştine pentru pace, pentru prima dată
putîndu-se organiza o asemenea acţiune în Statele Unite ale Americii. Ea a urmat
sesiunii asemănătoare ţinute acum doi ani în Canada şi a unei sesiuni a Secre
tariatului internaţional în Cuba, demonstrînd astfel posibilităţile de cointeresare a
creştinilor din S.U.A. la activitatea C.C.P. în acest sens o importantă contribuţie îşi
aduce «Asociaţia creştină pentru relaţiile cu Europa răsăriteană şi cu C.C.P.» din
S.U.A., condusă de Prof. Bruce Rigdon.
In cadrul sesiunii, I.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu a luat cuvîntul făcind
cunoscute punctele de vedere ale Bisericii Ortodoxe Române în dorinţa acesteia
de a contribui la înfăptuirea unei păci trainice în lume, asigurarea securităţii în
Europa şi în întreaga lume, la înfrăţirea oamenilor, înfăptuirea unei noi ordini
politice şi economice, apropierea dintre Biserici, ţări şi popoare.
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In continuarea prezenţei sale în S.U.A., I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatu
lui a vizitat între 8— 15 aprilie 1976, Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română
în America.
In perioada petrecută la centrul eparhial şi la parohia Lansing-Illinois, păs
torită de P.C. Pr. Ioan Bugariu, în întîlnirile cu preoţii şi credincioşii ortodocşi
români, I.P.S. Sa a elogiat funcţionarea bună a tuturor organismelor eparhiale şi
parohiale ale Arhiepiscopiei, ataşamentul românilor ortodocşi din America faţă de
Biserica-mamă precum şi dragostea lor faţă de Patria-mamă.

CONSULTAŢIA REFERITOARE LA CĂRŢILE VECHIULUI TESTAMENT
LA «UNIVERSITATEA DE PAUL»
La invitaţia Facultăţii de teologie a universităţii catolice din Chicago, SUA,
de a continua convorbirile preliminare cu privire la canonul cărţilor Vechiului Tes
tament, a avut loc -a doua convorbire — (prima a fost anul trecut — 1975) — în
ultimile zile ale lunii februarie şi primele zile ale lunii martie 1976.
Chestiunea dezbătută a fost: Care sînt cărţile Vechiului Testament ? Se ştie
că în privinţa catalogului cărţilor Vechiului Aşezămînt există deosebire între cele
trei mari confesiuni. Protestanţii numără treizeci şi n o u ă ; ei admit numai pe cele
care se află în Biblia ebraică. Catolicii admit patruzeci şi şase, fiindcă au în plus
Hşa-numitele cărţi deuterocanonice, în număr de şapte. Noi ortodocşii avem cinci
zeci şi trei, fiindcă includem în cuprinsul Bibliei cele patrusprezece cărţi, aşa-nurnitele «Bune de citit» şi anum e: Tobit, Iudit, Baruh, Epistola Proorocului Ieremia, Cîntarea celor trei tineri, Cartea a IlI-a a lui Esdra, Înţelepciunea lui Solomon, înţelepciunea lui Isus fiul lui Sirah, Istoria Suzanei, Bel şi Balaurul, Car(ea I a Macabeilor, Cartea a Il-a -a Macabeilor,
Cartea
a
IlI-a
a
Macabeilor
şi
Ru/
găciunea regelui Manase.
*

De ce catolicii au numai şapte cărţi deuterocanonice, iar noi ortodocşii patru
sprezece, care sînt aşa-numitele. «bune de citit» ? După cît se ştie, catolicii adaogă
l<i cartea canonică Daniel trei din «bunele de citit» şi anume : Cîntarea celor trei
tineri, Istoria Suzanei şi Bel şi Balaurul, iar la cartea Baruh ei adaogă Epistola
Proorocului Ieremia. în deuterocanonicele lor, catolicii nu includ Cartea a treia
l-sdra, Cartea treia Macabei şi Rugăciunea lui Manase. Pe acestea trei noi orto
docşii le avem în plus faţă de catolici.
Asupra acestor trei cărţi s-au purtat discuţii.
După terminarea convorbirilor de la universitatea De Paul, am fost primit
ni multă bunăvoinţă şi găzduit la Facultatea de teologie din Princeton, New
lorsey (Princeton Theological Seminary), al cărui preşedinte J. McCord a fost în
t<n<i noastră şi are o deosebită consideraţie pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh
luslinian şi Biserica Ortodoxă Română.
Comunicîndu-mi-se că biblioteca Universităţii Catolice a Americii, cu sediul
In Washington, este una din cele mai bine utilate în ce priveşte Orientul Aproplnl, am mers şi acolo.
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Am consultat şi biblioteca din New York, la Columbia University şi Union
Theological Seminary, unde de asemenea se găseşte material în problema Orien
tului Apropiat antic.
In duminicile celor trei săptămîni, delegatul Bisericii Ortodoxe Române, P.C.
Pr. Prof. Atanasie Negoiţă, a oficiat Sfînta liturghie la New .York cu Preotul N i
colae Bârsan, la Philadelphia cu «înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin Ursache
şi Pr. Dumitru Bodale, iar la Detroit cu Pr. Ştefan Slevoacă, parohul bisericii «Sfînta
Treime». După fiecare Sfintă liturghie s-a rostit predica zilei.
Din convorbirile atît cu profesorii de teologie, cît şi cu alte personalităţi cul
turale întilnite, am constatat că atît Patria noastră cît şi Biserica Ortodoxă Română
se bucură de o deosebită consideraţie în ochii americanilor. Cei care ne vizitează
Biserica aveau cuvinte de mare stimă pentru Prea Fericitul nostru Părinte Patriarh
Justinian.
CONSULTAŢIA ECUMENICĂ DE LA FERCH (R.D.G.)
La invitaţia Oficiului Misionar Ecumenic al Conducerilor Bisericilor Evan
ghelice din R.D.G., între 17— 20 martie 1976, a avut loc la Ferch-Potsdam, R. D.
Germană, o consultaţie ecumenică cu tema Solidaritatea noastră pe calea păcii, la
care din partea Bisericii Ortodoxe Române a luat parte P.C. Pr. Prof. Grigorie
Marcu de la Institutul teologic Sibiu.
Lucrările
Luther».

consultaţiei

s-au

desfăşurat

în

localul

casei

de

odihnă

«Martin

Pe lîngă tema generală au mai fost prezentate referate speciale ce au tratat
subiecte ca :
— Participarea practică a comunităţilor creştine urbane la lupta pentru pace
şi la mişcările de solidaritate;
— Pentru
Helsinki 1975;

securitate şi cooperare

— Dialogul cu edilii oraşului
urban.

în

Europa

—

şi slujirea păcii

comunitatea

creştină

de către creştini

după

în mediul

La discuţii au luat parte circa 33 delegaţi reprezentînd 19 Biserici. Cu ex
cepţia gazdelor, celelalte Biserici au avut cîte un singur reprezentant. Majoritatea
participanţilor erau din punct de vedere confesional protestanţi.
Delegaţii ortodocşi au fost solicitaţi să prezinte cîte un referat privind acti
vitatea ecumenică şi colaborarea interconfesională desfăşurată de Bisericile respective. In acest sens P.C. Prof. Pr. Grigorie Marcu a prezentat în ziua de joi
20 martie 1976 o expunere in titu lată: Din experienţele noastre, reliefînd ecumenismul local din ţara noastră conceput de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian, colaborarea frăţească a cultelor din ţara noastră, conferinţele teologice
interconfesionale, lupta pentru apărarea şi întărirea păcii, sprijinirea de către Bi
sericile creştine din ţara noastră a programului Statului nostru de dezvoltare mul
tilaterală a societăţii româneşti contemporane, unitatea naţiunii noastre în jurul
conducătorilor Statului etc.
V

La sfîrşitul consultaţiei a fost dat un comunicat.
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între 12— 16 aprilie 1975 a avut loc la Bremen (R. F. Germania) sesiunea Co
misiei pentru tineret a C.C.P., la care din partea Bisericii Ortodoxe Române a par
ticipat Dl. Fer Nicolae, asistent la Institutul teologic din Bucureşti. Tema sesiunii
s-a in titu lat: «Eliberarea şi destinderea — tinerii creştini participă la eforturile
pentru o lume mai bună».
«

La sesiune au participat circa 50 membri de diferite confesiuni creştine şi
reprezentanţi ai diferitelor organizaţii ale tineretului din 23 ţări ale Europei, Africii
şi Americii. Au participat ca observatori reprezentanţi ai C.E.B.-ului, Federaţiei Mon
diale a tineretului democrat, Consiliului Ecumenic al tineretului din Europa, Uniunii
Internaţionale a Studenţilor Creştini şi ai Bisericii Evanghelice Luterane din Bremen.
Sesiunea a fost deschisă de către Dr. Dietrich Gutsch, preşedintele Comisiei
tineretului a C.C.P. Cele trei grupe de lucru ale Sesiunii au avut ca teme de dis
cuţie : raportul dintre eliberare şi destindere, contribuţia creştinilor la lupta împo
triva războiului, studierea problemelor privind asuprirea socială şi economică, lupta
împotriva rasismului, colonialismului şi neocolonialismului.
'
»
0

Pe marginea temei principale au fost prezentate trei referate în care s-a făcut
o expunere teologică a temei în discuţie, trecîndu-se apoi la exemplificări concrete,
accentuîndu-se că destinderea internaţională este un rezultat al coexistenţei paşnice
între statele cu sisteme sociale diferite, dîndu-se drept model de destindere recen
tul acord de la Helsinki.
%

La încheierea Sesiunii a fost dat un comunicat.
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CONTACTE ECUMENISTE LOCALE
ÎNTRUNIREA LA BUCUREŞTI A GRUPULUI EUROPEAN CICARWS-KEK
DIN CADRUL CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR
La invitaţia Bisericii Ortodoxe Române, între 26— 27 aprilie 1976, s-au desfă
şurat la Bucureşti, în palatul Cancelariei Sfîntului Sinod, lucrările Grupului euro
pean CICARWS-KEK, la care au luat parte 15 delegaţi.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această întrunire de P.S. Epis
cop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal.
Participanţii la reuniune au sosit la Bucureşti cu cîteva zile înainte şi au fost
organizate pentru unii dintre ei excursii în Transilvania şi în jurul Bucureştilor,
prilej cu care oaspeţii au avut convorbiri cu reprezentanţi ai Bisericilor Luterană,
Reformată şi Unitariană din ţara noastră. Toţi delegaţii au participat la slujba Sfintei
învieri în Catedrala patriarhală şi au vizitat mai multe biserici ortodoxe şi mînăstiri
din Bucureşti şi împrejurimi. Au fost vizitate, de asemenea, instituţiile centrale ale
Patriarhiei Române, Seminarul şi Institutul teologic din Bucureşti.
Lucrările grupului european CICARWS-KEK din cadrul Consiliului Ecumenic al
Bisericilor au fost coprezidate de Dr. Iacob van Klinken (Olanda) şi Pastorul Albert
Nicolas (Franţa).
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul a făcut o prezentare cu tema : Slujirea creş
tină din punct de vedere ortodox.
Participanţii la reuniunea grupului european CICARWS-KEK de la Bucureşti
au discutat unele proiecte şi programe pentru anul 1977, repartizate pentru întreaga
Europă privind programe de cercetare, asistenţă socială, cooperare ecumenică, edu
caţia tinerilor şi adulţilo r^
Pentru Biserica Ortodoxă Română s-a aprobat un proiect pentru sanatoriul de
la Tekirghiol şi altul pentru parohiile ortodoxe române din Europa Occidentală.
In seara zilei de 27 aprilie 1976, Prea Fericitul Părinte Patriarh a acordat oas
peţilor o audienţă.
In aceeaşi zi, un grup de participanţi, condus de Pastorul Pieter Bouman, Se
cretarul european al grupului CICARWS-KEK, a avut o întrevedere cu Dl. Gheorghe
Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor.
Conceput iniţial ca un serviciu de ajutorare imediată a victimelor războiului,
prin intermediul ICA (Inter-Church Aid) din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, CICARWS-ul a contribuit şi contribuie la ajutorarea victimelor unor cala
mităţi naturale sau provocate de alţi factori, oferă burse pentru studenţii teologi, a
înfiinţat peste 20 de azile pentru vîrstnici şi acordă îngrijire celor bolnavi.
CICARWS-ul militează pentru dezvoltarea economică şi susţine Bisericile să-şi
realizeze activitatea socială şi manifestă un interes deosebit pentru întărirea relaţii
lor cu alte organizaţii internaţionale ce se ocupă cu programe de dezvoltare inclu
siv cu cele aflate în cadrul ONU.
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Vineri, 5 martie 1976, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit pe
P. C. Pr. Tudor Alexandru, de la Parohia ortodoxă română din Heidelberg.
Marţi, 9 martie 1976, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit pe P.C.Pr. Marin Branişte, superiorul bisericii ortodoxe române din Viena.
Vineri, 12 martie 1976, la ora 11, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh a primit
pe Dl. Ing. Petre Constantinescu, Preşedintele Comitetului parohial al Parohiei or
todoxe române din Miinchen (R. F. Germania).
Miercuri, 17 martie 1976, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe D-na MariaIlse Miron, soţia Preotului Dan Miron, de la parohia ortodoxă română din Hamburg.
Joi, 18 martie, 1976, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe Rev. Gregorie,
de la comunitatea din Taize-Franţa.
Vineri, 26 martie 1976, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe Rev. an
glican Albert D. Manuel, de origine indiană, secretar general Adj. şi Director al Sec
torului de tipărituri din cadrul Asociaţiei mondiale pentru Comunicaţia creştină, ve
nit în vizită în ţara noastră, de la 23 la 29 martie 1976, sosind din Londra.
Duminică 18 aprilie 1976, la Sfînta liturghie pentru «Duminica Floriilor», în
Catedrala patriarhală au luat parte şi membrii grupului de la BBC-Londra, aflaţi în
ţară, pentru a filma localităţi şi momente caracteristice din viaţa poporului nos
tru în diferitele sale împrejurări şi manifestări.
Au fost primiţi, în numele Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, de către
P.S. Sa Episcopul-vicar Antonie Ploieşteanul; au vizitat Reşedinţa patriarhală şi au
semnat în Cartea de oaspeţi de la Cabinetul patriarhal, făcînd interesante aprecieri
asupra slujbei din Duminica Floriilor
Luni, 19 aprilie 1976, în numele Prea Fericirii Sale, Părintelui Patriarh Justinian,
P.S. Sa Episcopul-vicar Antonie Ploieşteanul, a primit, la reşedinţa patriarhală, pe
Dl. Secretar al Ambasadei Elene la Bucureşti, Kamilos, care a prezentat pe P. Cuv.
Arhim. Damaskinos Kazanakis, de la Volos-Grecia, venit să slujească de Sfintele
Paşti la biserica Ambasadei din Bucureşti.
Marţi, 27 aprilie, 1976, Prea Fericitul Patriarh a primit, la orele 19, în Cabi
netul său de lucru, pe membrii Grupului Comisiei de Intr-ajutorare bisericească
din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi al Conferinţei Bisericilor Europene.
Oaspeţii au fost prezentaţi de P. S. Episcop-vicar patriarhal Antonie Ploieşteanul.
Preşedintele grupului, Dl. Vas Klinken, a adus Prea Fericirii Sale omagiul re
cunoştinţei pentru ospitalitatea oferită de Biserica Ortodoxă Română.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a răspuns, mulţumind pentru toate, bferindu-le
oaspeţilor albume, broşuri, icoane etc.

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
ARHIEPISCOPIA MISIONARĂ ORTODOXĂ ROMÂNA
ÎN AMERICA ŞI CANADA
Calendarul «Credinţa» pe anul 1976. Filele calendarului sînt deschise de cuvîn
tul Prea Fericitului Patriarh Justinian, intitulat sugestiv Bucurii duhovniceşti.
Cuvîntarea constituie o readucere aminte şi un îndemn adresat românilor orto
docşi, în general, şi în special celor de pe continentul american, de a întîmpina
cum se cuvine cele două bucurii deosebite ale anului 1976 care privesc pe fiii Bise
ricii noastre : aniversarea a zece ani de arhipăstorire a înalt Prea Sfinţitului Arhie
piscop Victorin Ursache şi aniversarea a 200 de ani de la «Declaraţia solemnă a
Independenţei Statelor Unite ale Americii».
Aceste aniversări, care deşi determinate de evenimente diferite din decursul
istoriei, în contextul actual se identifică în mod nemijlocit cu viaţa cultural-spirituală
a românilor-americani.
Referindu-se la sărbătoarea celei de a 200-a aniversări a Declaraţiei Indepen
denţei Statelor Unite, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin, semnînd articolul
Sensul libertăţii noastre, redă, în termeni convingători, imaginea reală a drepturilor
egale de care românii americani, alături de celelate grupuri etnice din America,
se bucură pe deplin. Totodată înalt Prea Sfinţia Sa îndeamnă pe românii din Statele Unite ale Americii la unitate şi dragoste frăţească.
Paginile următoare constituie calendarul propriu-zis pe anul 1976, fiecare filă
cuprinzînd date mai importante din lunile anului.
La rubrica «Church Directory» sînt redate numele Patriarhilor ortodocşi şi a
întîistătăt'orilor Bisericilor Autocefale, apoi membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Or
todoxe Române. Sînt înşirate în continuare Bisericile ' Ortodoxe din America, între
care o importanţă deosebită se acordă Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române,
a cărei organizare este înfăţişată în mod detailat.
Filele următoare ale Calendarului sînt dedicate în întregime celor două ani
versări : Zece ani de arhipăstorire a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin şi
200 de ani de Independenţă a Statelor Unite ale Americii.
Cronica intitulată Omagiu înalt Prea Siinţitului Arhiepiscop Victorin la zece
ani de arhipăstorire înmănunchează un număr de douăsprezece titluri, purtînd dife
rite semnături, care în totalitate constituie o imagine vie a personalităţii Conducă
torului Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America.
Cuvint înainte de Arhim. B. V. Anania. Autorul evocă modestia sărbătoritului
şi tocmai de aceea articolele festive au fost rodul unei «conspiraţii» colective şi
dorinţa colaboratorilor de a evita laudele deşarte.
Alesul lui Dumnezeu. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului evocă
credinţa şi sincera pietate, bunătatea, fidelitatea şi dragostea .înalt Prea Sfinţitului
Victorin faţă de neamul din care a odrăslit.
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Arhim. Dr. Vasile Vasilachi sub titulatura Ctitorul în ctitoria sa îl consideră
pe I.P.S. Arhiepiscop Victorin ctitorul actualei Eparhii româneşti din America pen
tru care n-a precupeţit nici un efort, nici un sacrificiu.
Vestind Evanghelia de Pr. Dr. Dumitru Bodale. înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
Victorin din clipa hirotoniei şi alegerii I.P. Sale în fruntea Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America a înţeles sensul adînc şi sfînt al misiunii arhiereşti, intruchipînd
în persoana sa toate puterile arhieriei Domnului Iisus Hristos.
îndreptător credinţei. P.C. Pr. Vasile Ignătescu remarcă faptul că înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Victorin, crescînd la obîrşiile credinţei strămoşeşti, s-a arătat
cu adevărat, în activitatea sa de păstor, «îndreptător credinţei».
Arhim. Paulin Popescu remarcă trăirea cu care înalt Prea Sfinţitul Victorin
participă la slujbele religioase, vibraţia sacerdoţiului, evlavia şi umilinţa cu care
rosteşte fiecare rugăciune («Arhiereul altarului»).
Prietenul copiilor (Prot. Ioan Bugariu). înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop a reu
şit în anii păstoririi sale să apropie nu numai credincioşii dar şi copiii către sfin
tele altare ale Ortodoxiei româneşti. Se interesează şi conduce direct şcolile dumi
nicale şi de limbă română, procurîndu-le manuale şi reviste. îndeamnă copiii să fie
alături de Sfînta Biserică şi de preotul paroh.
Sabia Duhului (Pr. Dr. Ştefan Slevoacă). Slujirea cuvîntului este instrumentul
lăsat de Mîntuitorul pentru continuarea lucrării sale de proclamare a adevărului di
vin, de transformare a sufletelor, de stăvilire a păcatului, de inspiraţie şi mîngîiere. Această îndatorire este îndeplinită de înalt Prea Sfinţitul Victorin cu mare
stricteţe. înalt Prea Sfinţia Sa foloseşte în predică învăţătura evanghelică. Ilustra
rea predicii şi sinceritatea sînt alte caracteristici ale cuvintelor înalt Prea Sfin
ţiei Sale.
Virtute românească (Prot. Nicolae Bârsan). Sentimentul demnităţii româneşti stă
la temelia primului deceniu de apostolat al Arhiepiscopului Victorin. înalt Prea
Sfinţia Sa este mereu în mijlocul credincioşilor, lîngă sufletul românesc, în altarul
Ortodoxiei care de-a lungul veacurilor a contribuit la păstrarea fiinţei etnice.
*

Apostol al tradiţiei (Pr. Nicolae Ciurea). In contextul multiculturalismului ame
rican şi canadian, Vlădica Victorin s-a dovedit a fi un vrednic urmaş al strălu
ciţilor ierarhi din trecut. Prezenţa sa la cele mai multe manifestări culturale este
consemnată pe o arie vastă. Cu binecuvîntarea înalt Prea Sfinţiei Sale a luat fiinţă
tipografia Departamentului de Publicaţii şi tot sub îndrumarea Sa apar revistele
existente în Eparhie.
Chipul cărturarului (Gheorghe Alexe). Decada arhipăstoririi înalt Prea Sfin
ţitului Victorin se înscrie pe linia valorificării harice a culturii româneşti, dar mai
ales pe linia desăvîrşirii spirituale şi morale a credincioşilor Arhiepiscopiei, continuînd tradiţia marilor ierarhi cărturari ai neamului nostru.
Slujind ecumenismului (Pr. Gheorghe Chişcă). Făcînd parte din diferite comi
tete şi comisii creştine ecumenice pe tărîm local, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
Victorin este mereu prezent în viaţa creştină românească americană şi canadiană.
Pe lîngă locul pe care-1 ocupă ca membru permanent în Comitetul Central al Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, înalt Prea Sfinţia Sa este membru în «Standing Conference» a Episcopilor canonici din cele două Americi, membru în Conferinţa Sta
telor Unite pentru Consiliul Mondial al Bisericilor, membru în Conferinţa liderilor
bisericeşti din New-England etc.
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Rubrica «Cuvînt bun», cuprinde :
Bucuria de a fi creştin. Arhim. Felix Dubneac, trecînd, în
vistă unele din filele istoriei creştinismului, remarcă faptul că
religia iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. întreaga
plină de fapte şi mărturii care determină menirea sa în lume
plină de îndemn către sentimentul bucuriei de a fi creştin.

mod succint, în re
religia creştină este
istorie creştină este
şi care sînt o pildă

Preoţia harului (Preot Remus Văleanu). Precum se ştie Sfinţii Apostoli au fost
aleşi de Mîntuitorul, au primit deci .putere de sus» (Luca XXIV, 49) adică harul
Sfîntului Duh, dat lor în chipul limbilor de foc, în ziua Cincizecimii. Acest har
l-au transmis apoi celor ce prin punerea mîinilor şi rugăciunii au devenit vrednici
urmaşi ai lor (Fapte VI, 6 ; XIV, 23). Harul hirotoniei se transmite prin punerea
mîinilor ca dar al lui Dumnezeu. Aceasta ne îndreptăţeşte afirmarea că avem o preo
ţie a harului, o continuitate neîntreruptă de la Sfinţii Apostoli. Depozitar al harului
dumnezeiesc, preotul ortodox îl va folosi spre sfinţirea credincioşilor săi prin dra
goste, prin rugăciune, prin Sfintele Taine, prin dăruire.
The Iniţial Sacrament (Prot. D. Diaconescu). Botezul este Taina iniţială prin
care noi devenim membri ai Bisericii Ortodoxe. Botezul este o naştere spirituală,
începutul unei vieţi supranaturale, fiind indispensabil pentru a putea intra în îm 
părăţia cerurilor (Ioan III, 3—5). Prin Botez noi sîntem curăţiţi de orice păcat* originar şi personal. Fără Botez nici o altă Taină nu poate fi primită; nici unul nu
poate deveni creştin. Această Taină a fost stabilită de însuşi Mîntuitorul, prin cu
vintele : «Mergeţi şi învăţaţi toate popoarele, botezîndu-le în numele Tatălui, al Fiu
lui şi al Sfîntului Duh» (Matei XXV III, 19).
Paginile închinate aniversării a 200 de ani de la Proclamarea Independenţei
Statelor Unite au ca titlu geneitic «200 years ol Ireeclom». Partea de început cu
prinde : «Declaraţia din 4 Iulie 1776 a Reprezentanţilor Statelor Unite ale Americii
în Adunarea Congresului General»; «Crezul American» ; «Lista drepturilor».
în continuare este publicat, în traducerea englezească, articolul înalt Prea Sfin
ţitului Arhiepiscop Victorin, «Sensul libertăţii noastre — The meaning of otir freedom», care apare şi pe primele pagini ale Calendarului.
Arhim. Vasile Vasilachi publică articolul «One Nation Under God», în care se
referă la festivităţile bicentenarului sărbătorit în întreaga Americă, de americani şi
români.
Articolul redacţional referitor la această sărbătoare este intitulat We* and the
Bicentennial. Prin proclamarea independenţei la 4 Iulie 1776, Statele Unite ale Ame
ricii devin un loc de emigrare pentru diferiţi oameni din întreaga lume.
Printre aceşti emigranţi se numără şi români, a căror majoritate sînt ortodocşi.
De la început şi pînă în zilele noastre mulţi români au avut o importanţă deo
sebită pe scena americană.
Prima prezenţă românească în S.U.A. datează de la 1748 cînd Pr. Samuilă Damian a vizitat pe Benjamin Franklin în Pennsylvania pentru a învăţa mai multe des
pre electricitate şi apoi s-a stabilit în Charleston, South Carolina.
Un secol mai tîrziu, doi români au devenit faimoşi în Armata americană:
Colonelul Gheorghe Pomutz şi Căpitanul Nicolae Dunca. Gheorghe Pomutz a partici
pat la războiul civil în 1862 comandînd un regiment în calitate de căpitan. Apoi a
fost promovat Locotenent Colonel comandînd a «Treia Brigadă». în 1866 a fost făcut
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General, fiind trimis ca Consul General la Petrograd unde moare în 1882. Nicolae
Dunca moare eroic la vîrsta de 25 ani în lupta de la Cross Keys în Virginia, la
31 mai 1862.
Rubrica «File de cronică» cuprinde :
1) Cronica Patriarhiei Române în cadrul căreia sînt menţionate diferite eve
nimente interne din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, relaţii cu Bisericile Ortodoxe,
cu alte Biserici creştine, cu organizaţiile mondiale creştine, cu Facultăţi de Teolo
gie de peste hotare, relaţii în cadrul ecumenismului local etc.
2) Cronica Arhiepiscopiei se referă la hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Or
todoxe Române din 12 decembrie 1974 privind autonomia Arhiepiscopiei Misionare
Ortodoxe Române în America, la unele activităţi administrative, aniversări paro
hiale, manifestări culturale, educaţia religioasă, activitatea editorială şi publicistică,
relaţii interortodoxe şi intercreştine,' mişcări de personal etc.
Ultimele pagini ale almanahului cuprind rubrica «Patronii şi sprijinitorii noştri»
precum şi unele fotografii privind activitatea unor parohii din cadrul Arhiepiscopiei.
«

Parohia Ortodoxă Română din Geneva — Elveţia
Buletinul «învierea», anul II (1976), no. 1. — Articolul de început intitulat :
24 Ianuarie — Ziua Unirii, o aniversare scumpă tuturor românilor constituie un oma
giu de recunoştinţă marilor noştri înaintaşi care n-au precupeţit nici un efort
pentru a ne făuri o patrie puternică şi liberă, o naţiune unită şi respectată în lume.
Articolul redacţional La cea de a 75-a aniversare a zilei de naştere a Prea Fe
ricitului Patriarh Justinian consemnează unele din realizările Prea Fericitului Pa
triarh Justinian de o deosebită importanţă pentru viaţa Bisericii noastre. Activitatea
Prea Fericirii Sale constituie o împletire organică dintre credinţă, spiritualitate şi
viaţă socială.
Paginile următoare redau organizarea Bisericii Ortodoxe Române, înfiinţarea Ar
hiepiscopiei Tomisului şi reînfiinţarea Episcopiei de Alba Iulia.
«Cronica parohială» şi rubrica «Alte ştiri» încheie paginile buletinului «în 
vierea», no. 1/1976. — (N. Mitru).

DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI
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PATRIARHIA CONSTANTINOPOLULUI
PATRIARHUL ATENAGORA ŞI BISERICA ORTODOXĂ GREACĂ DIN AME
RICA este titlul unei teze de doctorat alcătuită de Pr. G. Papaioanu la Universi
tatea din Maryland (SUA). Lucrarea cuprinde 450 pagini şi prezintă deosebit in
teres pentru ortodoxia greacă din America.
O
NOUĂ BISERICĂ CREŞTINĂ LA UPPSALA. Mitropolia Ortodoxă greacă din
Suedia a amenajat un locaş pentru slujbele religioase în oraşul Uppsala, vestit cen
tru cultural şi religios al Scandinaviei. Aceasta este prima biserică ortodoxă greacă
din Scandinavia şi poartă hramul apostolului neamurilor «Sfîntul Pavel».
I.P.S. MITROPOLIT MELITON DE CALCEDON A VIZITAT BISERICILE ORTO
DOXE. în vederea găsirii unui punct comun în ceea ce priveşte unitatea Ortodoxiei,
Sanctitatea Sa Dimitrios I, Patriarhul Constantinopolului, a delegat pe I.P.S. Mitro
polit Meliton de Calcedon pentru a vizita Bisericile ortodoxe în vederea pregătirii
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.
I.P.S. Mitropolit Meliton a avut convorbiri şi cu un grup de ierarhi şi teologi
ortodocşi români la Bucureşti.
BISERICA ORTODOXĂ DIN R. F. GERMANIA. Potrivit unor statistici cre
dincioşii ortodocşi din R. F. Germania sînt organizaţi din ce în ce mai bine. Astăzi
în R. F. Germania se înregistrează : 9 ierarhi (Mitropoliţi, Arhiepiscopi, Episcopi), 91
preoţi şi 10 diaconi. Ierarhii, clerul şi credincioşii sînt supuşi bisericeşte Patriar
hiei Ecumenice, Patriarhiei Moscovei, Bisericii Ortodoxe Sîrbe, Bisericii Ortodoxe
Române etc.
ACŢIUNE LĂUDABILĂ. I.P.S. Iacobos, Arhiepiscopul grec al Americii de Nord
şi de Sud, împreună cu ierarhii şi credincioşii de sub jurisdicţia sa au făcut o co
lectă de 20.000 de dolari pentru susţinerea programului de luptă împotriva foamei
în lume.

PATRIARHIA ANTIOHIEI
SANCTITATEA SA ELIAS CERE ÎNCETAREA OSTILITĂŢILOR DIN LIBAN Pli
BAZA DE DIALOG. Faţă de situaţia creată în Liban, Sanctitatea Sa Elias, într-un
interviu acordat săptămînalului libanez «Al Abna» şi-a exprimat poziţia Sa faţă de
criză, arătînd că ortodocşii «Sînt oameni ai dialogului şi se pronunţă pentru laici
zarea totală a conducerii Libanului, a egalităţii tuturor cetăţenilor, fără deosebire dr*
apartenenţă confesională».
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PATRIARHIA MOSCOVEI
SANCTITATEA SA PIMEN, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI A TOATA RUSIA
DESPRE SITUAŢIA BISERICEASCĂ DIN U.R.S.S. Sanctitatea Sa Pimen, Patriarhul
Moscovei şi *a toată Rusia, într-un interviu acordat Agenţiei de presă sovietică
«Novosti», cu prilejul Sărbătorilor Naşterii Domnului 1975, a arătat că astăzi Bi
serica Ortodoxă Rusă din Uniunea Sovietică este organizată astfel : «76 dioceze în
fruntea cărora se află 13 mitropoliţi, 27 arhiepiscopi şi 35 de episcopi».
P. CUV. ARHIM. KIRIL, RECTORUL ACADEMIEI TEOLOGICE DIN LENIN
GRAD ALES EPISCOP DE VÎBORG. Apreciind activitatea deosebită a P. Cuv. Arhim.
Kiril Gundiaev, I.P.S. Nicodim, Mitropolitul Leningradului şi Novgorod-ului, a reco
mandat Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, alegerea ca episcop.
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Noul-ales va fi în continuare rector al Academiei teologie din Leningrad şi
va purta titulatura de Episcop de Viborg şi vicar-episcopal al diocezei Leningra
dului şi Novgorodului.
SFÎNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE RUSE APRECIAZĂ ADUNAREA
GENERALĂ A CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR DE LA NAIROBI. Printr-o scrisoare oficială adresată arhiepiscopului Eduard Scott, preşedinte al Consi
liului Ecumenic al Bisericilor şi Dr. Philip Potter, secretar general, Patriarhia Mos
covei şi-a arătat mulţumirea faţă de lucrările Adunării privind unitatea credinţei,
subliniind, în acelaşi timp, prin note şi comentarii poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse.
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CĂLUGĂRII ATONIŢI DE LA HILANDAR. Prea Fericitul Părinte Patriarh
(îherman a trimis o scrisoare de felicitare vieţuitorilor monahi sîrbi din I avra Hilandar prin care apreciază şi binecuvîntează hotărîrea lor de a transforma comu
nitatea în «obşte chinovită» începînd cu sărbătoarea Sfîntului Simeon Nemania, prăzmiit cu deosebită atenţie la 26 octombrie.
«LUMINA ÎN LUME» este titlul unei-scrisori-eseu editată de Sfîntul Sinod al
llisericii Ortodoxe Sîrbe şi cu binecuvîntarea Prea Fericirii Sale Patriarhului Ghermun. Cartea cuprinde importante lecturi din Sfintele Evanghelii, comentarii şi date
Istorice naţionale şi bisericeşti cu frumoase ilustraţii ale monumentelor vechi şi me
dievale ale Bisericii Ortodoxe Sîrbe.
LIMBA SÎRBA VORBITA TREBUIE INTRODUSĂ ÎN SLUJBĂ. în sînul teolo
gilor şi cleridilor sîrbi se face mai simţită tendinţa de a se părăsi «limba sacră
nlnvonă» din slujbă şi cărţile de slujbă din cauza neînţelegerii ei de către cre
dincioşi.

*
în acest sens, «Ortodoxia», revista Patriarhiei din Belgrad, publică un articol
nomnat de Pr. Bojidar Mirjac, care cere «introducerea rapidă a limbii vorbite» mai
n |
i*s
în Sfînta liturghie. Din cauza limbii vechi şi neînţelese credincioşii şi-au exl'iimat în multe cazuri nu numai rezerva, ci chiar protestul.
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BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI
SANCTITATEA SA ELIAS IV, PATRIARHUL ANTIOHIEI, «doctor honoris causa»
al Facultăţii de teologie a Universităţii din Tesalonic. Cu prilejul vizitei oficiale
în Grecia a Sanctităţii Sale Elias IV, Patriarhul Antiohiei, la 21 februarie 1976,
Conducerea Facultăţii de teologie din Tesalonic a oferit înaltului ierarh titlul de
«doctor honoris causa».
Tot cu ocazia vizitei în Grecia, Delegaţia Patriarhiei Antiohiei a vizitat mo
numente bisericeşti şi de artă şi a avut convorbiri teologice cu ierarhi şi teologi
greci.
În ziua de 25 februarie a.c. Sanctitatea Sa Elias VI, Patriarhul Antiohiei, a fost
primit în audienţă de către Domnul Tsatsos, Preşedintele Republicii Elene.
P. CUV. ARHIM. HRISOSTOM NOUL EPISCOP AL CENTRULUI DE LA PENDE I. Prea Fericitul Părinte Serafim, Arhiepiscop al Atenei şi a toată Grecia, şi I.P.S.
Mitropolit Hrisostom de Mira au hirotonit pe' P. Cuv. Arhim. Hrisostom Zafiris.
COLOCVIU ASUPRA MUZICII BIZANTINE. Continuînd a face cunoscută mu
zica bizantină şi peste ocean, Institutul de Studii bizantine şi neoelenice din Atena
a organizat un colocviu asupra muzicii bizantine la Universitatea Harvard *(SUA).
Colocviul s-a bucurat de un deosebit succes.
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TELEGRAME, MESAJE ŞI SCRISORI DE FELICITARE
PRIMITE DE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE ÎNVIERII DOMNULUI
ŞI PAŞTILE - 1976
*

Pentru credincioşii creştini, aparţinînd diferitelor Biserici, sărbătoarea învierii
Domnului constituie un prilej de aleasă bucurie. Conducătorii de Biserici, confesiuni
vl denominaţiuni creştine au ţinut să-şi manifeste dorinţa de unitate prin scrisori
Ironice, telegrame şi schimb de mesaje. Printre aceste schimburi se înscrie şi numărul
Impresionant de felicitări primite de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian cu
prilejul sfintelor sărbători ale Paştilor prăznuite anul acesta în ziua de duminică,
25 aprilie.
»
•

•

Scrisorile irenice, telegramele şi mesajele de felicitare constituie pe lîngă obiecI ii 1 în sine al prăznuirii învierii Domnului, o înaltă apreciere dată personalităţii
Intîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi un omagiu adus tuturor ierarhilor,
<lerului şi credincioşilor Bisericii strămoşeşti.
Spre exemplificare, redăm în cele ce urmează, o parte din această corespon
denţă primită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian.
*

-—

Scrisoarea irenică a Sanctităţii sale DIMITRIOS I, Patriarhul Constantinopolului
Prea Fericite şi prea Sfinţite Arhiepiscop al Bucureştiului,
Mitropolit al Ungrovlahiei’ şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Frate prea iubit şi mult dorit în Hristos Dumnezeu' şi împreună-slujitor al
Smereniei noastre, Domnule Domn J u s t i n i a n
îmbrăţişînd frăţeşte în Domnul pe Venerabila Voastră Prea Fericire, cu deo
sebită plăcere o salutăm.
Sărbătorind slăvită înviere a Domnului într-o atmosferă de bucurie duhovnic
nwiscă, veselindu-ne cu sufletul şi cu inima, împreună cu fraţii Prea Sfinţiţi care
iif înconjoară, cu cinstitul cler şi cu comunitatea binecredincioasă din acest oraş,
bucuria noastră a crescut la primirea salutărilor şi urărilor sărbătoreşti, venite din
pmloa Venerabilei Voastre Prea Fericiri, cît şi a altor prea cinstiţi şi mult iubiţi
I u11istătători ai Bisericilor Ortodoxe locale. Vedem în ele nu numai semnul unităţii
•,l ni prea sfintei legături de dragoste şi cinstire, care leagă Bisericile noastre, ci şi
ou motiv de mîngîiere şi sprijin.
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Prin intermediul acestei scrisori, salutînd cu drag pe Prea Fericirea Voastră
şi mesajul Vostru îngeresc : «Hristos a înviat», răspunzîndu-i cu : «Adevărat a în
viat», dorim ca Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, cel ce a pătimit pentru mîn
tuirea noastră a oamenilor, a suferit moarte pe cruce şi a treia zi a înviat din
morţi, să dăruiască Prea*Fericirii Voastre ani mulţi cu sănătate şi bucurie duhovni
cească, pentru a întîmpina şi sărbători acest Paşte nou şi prea sfînt al dreptei noastre
credinţe, să Vă întărească în slujba sfîntă, spre slava şi bunăstarea Prea Sfintei Bise
rici al cărei vrednic întîistătător sînteţi, pentru edificarea şi desăvîrşirea celor care
o alcătuiesc.
Rugîndu-vă să transmiteţi salutul Nostru pascal Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi de
pe lîngă Prea Fericirea Voastră, Vă îmbrăţişăm şi Vă salutăm încă odată în Hristos
cel înviat şi rămînem cu iubire frăţească şi deosebită cinstire,
Al venerabilei Voastre Prea Fericiri
iubitor frate în Hristos,

t Dimitrios
Patriarhul Constantinopolului
*
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale ELIAS VI, Patriarhul Antiohiei şi al Între
gului Orient,
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericite, frate mult-iubit şi împreună-slujitor al Sfintelor Taine.
«încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea ; dar voi, ceilalţi Mă veţi vedea
pentru că voi fi viu şi voi de asemenea veţi fi vii».
în realitate, lumea nu-L va vedea întotdeauna pe Mîntuitorul sub înfăţişarea
Sa omenească. El se află, desigur, în Sfînta Euharistie, trupeşte şi duhovniceşte —
iluminaţi de Sfîntul Duh, adică cei ce duc o viaţă sfîntă, îl văd în slava Sa dum
nezeiască, fiind asiguraţi prin învierea Sa care este simbolul şi • realitatea învierii
noastre.
«Nu vă voi lăsa orfani : voi reveni la voi».
învierea Domnului nostru Iisus Hristos este amprenta acestei prezenţe, simbolul
nemuririi, puterea lui Dumnezeu, gloria dumnezeiască asupra morţii şi întărirea
vieţii prin izvorul eternei şi adevăratei v ie ţi: Mîntuitorul nu ne părăseşte ; El nu-şi
părăseşte fii, lăsîndu-i orfani.
Lumea nu îl vede ; El, acţionează prin harul Său pentru a deschide ochii sufle
tului, iar noi, închinîndu-ne, culegem din arborele luminii, sfînta lumină ; din
pomul
iubirii, hrana nemuririi şi din soarele învierii, prezenţa Sa în sufletele noastre. Şi
astfel noi îl vedem îndreptîndu-se către noi, strălucind şi sfinţind pentru renaşterea
noastră în lumea adevărului.
Ne rugăm fără încetare ca lumea să-L slăvească pe Dumnezeu şi prin această
rugăciune, micimea dispare, lumea devine paradisul spiritului şi dialogul între lume
şi Cel de sus se reîntoarce la izvoare ca o rugăciune către inimă prin care îl
vedem
pe Dumnezeu în trupul Său divin.
Mai mult, noi credem că participînd la rugăciunile fraţilor pentru mîntuirea tutu
ror, noi ne întărim întru credinţă şi deschidem credincioşilor calea care duce spre
învierea Domnului.
x
*

Al Prea Fericirii Voastre, frate mult-iubit întru Hristos cel înviat,

t Elias IV
Patriarhul Antiohiei
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Scrisoarea irenică a Sanctităţii sale NICOLAE, Patriarhul Alexandriei şi a toată
Airîca.
1
Prea Fericite Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Frate mult dorit şi prea iubit în Hristos Dumnezeu şi
Impreună-slujitor al smereniei noastre,
Domnule Justinian, îmbrăţişîndu-Vă frăţeşte în Domnul, cel înviat din morţi,
cu multă bucurie Vă întîmpinăm.
Prea strălucită este ziua învierii Domnului şi Mîntuitorului nostru, de-a lungul
timpurilor, în istoria mîntuirii neamului omenesc prin răscumpărătorul Hristos. De
unde bucuria nădejdii noastre este mare «căci ni s-a arătat pentru veacurile care vin
bogăţia extraordinară a harului Lui, în bunătate, faţă de noi» (Efes. II, 7).
Nenumăratele împrejurări externe, în trecerea veacurilor care au schimbat starea
şi înfăţişarea lumii, nu au putut cîtuşi de puţin să schimbe ceva în Sfînta noastră
Biserică : «Iisus Hristos, ieri şi astăzi, Acelaşi şi în veci» (Evr. XIII, 8), iar Biserica
întemeiată pe EI a fost şi va rămîne veşnic «coloana şi întărirea adevărului» (I Tim.
III, 15). Crucea şi Patimile Sale dau naştere, în sufletele credincioşilor la adîncă
reculegere, iar învierea Lui din morţi, care constituie baza credinţei noastre, se
sărbătoreşte precum se cuvine, ca cel mai mare eveniment al iconomiei divine.
«Sărbătoarea sărbătorilor este şi praznicul praznicelor» şi umple, pe bună drep
tate, inimile tuturor credincioşilor, chemîndu-i pe toţi să se îmbrăţişeze întreolaltă,
strigînd : «Hristos a înviat!»
Cu prilejul acestei «renumite şi sfinte zile», îndreptîndu-ne gîndul şi inima către
Voi, considerăm o datorie frăţească şi sfîntă, să exprimăm iubitei Voastre Prea Feri
ciri, felicitările sărbătoreşti ale noastre şi ale Bisericii în fruntea căreia ne găsim,
rugîndu-ne divinului Răscumpărător al lumii şi învingător al morţii, Care şi iadul
l-a prădat, să Vă păzească mulţi ani de acum înainte, cu sănătate şi sărbătorind cu
bucurie strălucita zi a învierii celei de viaţă aducătoare a învierii Domnului, păs
torind cuvios, şi sigur, către păşunile spirituale şi mîntuitoare, turma cea de Hristos
iubitoare, încredinţată Vouă, şi să întărească pe slujitorii ei, spre împlinirea imacu
lată şi iubitoare de Dumnezeu a slujbei l<5r, spre slava prea Sfîntului Său nume.
Cu acestea îmbrăţişîndu-Vă din nou cu multă dragoste în Hristos cel înviat,
rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate în Hristos.

f Nicolae
Patriarhul Alexandriei
*

Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale BENEDICT, Patriarhul Ierusalimului
Prea Fericite Părinte Justinian,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Locţiitor al Cezareei Capadociei,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi Arhiepiscop al Bucureştilor,
Sărutare sfîntă în Hristos Iisus cel înviat din morţi,
Neputinţa de înţelegere a întrupării şi neputinţa de explicare a răstignirii,
luminate de făcliile învierii şi puse în strălucire de Pogorîrea Duhului Sfînt, s-au
nrătat pe înţeles şi apropiate, pe cît este cu putinţă crednicioşilor în Biserică. Iar
cu ocazia învierii toate se înnoiesc în Hristos şi omul împreună cu zidirea, ridicat
\
n o schimbare plină de cuviinţă, umblă nereţinut pentru ca să se împărtăşească de
nceastă înviere într-un chip şi mai formal, în ziua cea neînserată a împărăţiei care
mi va avea sfîrşit.
Găsindu-ne şi noi,
cei ce credemcu adevărat în Hristos pe calea aceasta,
<omunicăm unii cu alţii
în această zi renumită şi sfîntă cu feţele strălucind din
muza învierii, cu bucurie nefăţarnică şi cu dragoste negrăită.
Bucurîndu-ne deci şi veselindu-ne şi noi, care, din mila lui Dumnezeu ne-am
învrednicit să săvîrşim sfintele taine în aceste prea sfinte locuri din Sionul cel Sfînt,
In care s-a săvîrşit în chip minunat mîntuirea omului, am adus cîntări de laudă la
miezul nopţii şi imne pascale Mîntuitorului Hristos celui înviat din morţi a treia zi,
Inolaltă cu Frăţietatea Venerabilă a Sfîntului Mormînt şi cu eviavioşii închinători,
veniţi de pretutindeni şi cu turma credincioşilor de aici, săvîrşind Slujba împărăhwiscă de înviere, chiar
pe locul Prea Sfîntului şi primitorului de viaţă Mormînt,
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----- ---------- :-----------------------------------------în care a fost pus Hristos, ca un muritor şi ne-am rugat stăruitor pentru bunăstarea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor şi am pomenit pe toţi creş
tinii ortodocşi evlavioşi, pe cei de aproape şi cei de departe şi în mod cu totrl deo
sebit, cu dragoste frăţească am pomenit numele Venerabilei şi mult doritei Voastre
Prea Fericiri, împreună cu respectabila ierarhie din jurul Vostru şi cu poporul binecredincios, rug*ndu-ne lui Dumnezeu să dăruiască tuturor în veacul de acum cunoş
tinţa adevărului Său şi Vouă sănătate neîmpuţinată şi putere de sus, încît să puteţi
sărbători ani îndelungaţi, cu bucurie spirituală aducătoarea de viaţă înviere a Lui
şi să o cinstiţi împreună cu turma Voastră cea cuvîntătoare, pe care să o conduceţi
către păşunile cele mîntuitoare, spre slava binecuvîntatului şi mai presus de laudă
numelui Său.
Cu veselie întîmpinîndu-Vă cu dulcele şi de înger grăitul «Hristos a înviat»
venim întocmai ca din Emaus să Vă vestim duhovniceşte aces'tea şi să Vă felicităm
cu prilejul sărbătorii sărbătorilor şi, auzind de la Voi cuvintele «Cu adevărat a
înviat Domnul», să vă istorisim ce ne-a grăit El pe cale şi cum ni s-a făcut nouă
cunoscut întru frîngerea pîinii.
Cu aceste fierbinţi urări sărbătoreşti şi salutări pascale, rugîndu-vă frăţeşte să
transmiteţi sărutarea frăţească în Hristos şi II. PP. SS. Arhierei şi iubiţi Fraţi, care
alcătuiesec Sfinţitul Sinod din jurul Vostru, Vă îmbrăţişăm din nou cu dor frăţesc,
în Hristos, cel înviat şi rămînem.
în cetatea sfîntă Ierusalim, Sfintele Paşti 1976,
Al prea Veneratei Voastre Prea Fericiri iubitor şi frate pururea devotat,
f Benedict
Patriarhul Ierusalimului
%

*
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale PIMEN, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Justinian,
,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi locţiitor al Cezareei Capadociei,
Mitropolit al Ungrovlahiei, Arhiepiscop al Bucureştilor,
Prea Fericirea Voastră,
în ziua luminoasă şi plină de bucurie a măreţului Praznic în care sărbătorim
învierea lui Hristos, aducîndu-I Dătătorului de viaţă Hristos mulţumirile noastre, pen
tru că ne-a învrednicit să întîmpinăm această luminoasă şi mîntuitoare zi, Vă aduc
sincera mea mărturisire de Sfintele Paşti: «Hristos a înviat!»
Mîntuitorul cel ce a înviat din mormînt să Vă umple de bucurie duhovnicească
şi să Vă învrednicească să-I slăviţi cu inima curată învierea Lui cea după trei zile,
— care este şi începutul învierii noastre.
Hristos care pentru noi, a suferit, s-a îngropat şi a înviat, care este nădej
dea mîntuirii noastre, să ne umbrească pe noi toţi cu negrăita şi netrecătoarea Sa
bucurie şi nădejde întru prăznuirea iubirii, dreptăţii şi păcii în toată lumea.
Cu toată dragostea întru Iisus Hristos cel înviat, Domnul nostru
f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
i
.

.

*

Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale DAVID Catolicosul-Patriarh a toată Georgia
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericite, Iubite întru Domnul cel înviat, Părinte sfinţite !
«Hristos a în v ia t!»
Cu salutul pascal plin de bucurie al primilor creştini ne adresăm Prea Fericirii
Voastre cu prilejul Praznicului măreţ şi luminos al lui Hristos cel înviat.
îmi împletesc rugăciunea cu dorinţa ca Domnul cel înviat să Vă dăruiască Prea
Fericirii Voastre sănătate şi bunăsporire. Să vă întărească Hristos cel înviat puterile
cele sprirituale şi trupeşti, pentru slujirea plină de roade, ce Vă stă înainte ca întîi-
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stătător, întru slava Sfintei Biserici Ortodoxe şi întru activitatea pe ogorul păcii, spre
folosul păcii în toată lumea.
Cu frăţească dragoste întru Domnul nostru cel înviat,
f David V
Patriarhul Catolicos a toată Georgia

*
Scrisoarea irenică a Prea Fericitului
Ortodoxe Sîrbe

Părinte GHERMAN, Patriarhul Bisericii

Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dorit şi iubit frate întru Hristos şi împreună-slujitor cu smerenia noastră, D. D. Justinian, cu frăţească dragoste în Domnul,
vă felicităm cu cea mai mare bucurie.
Nici-o sărbătoare din cursul anului nu strecoară în sufletul nostru atîta lumină
şi bucurie ca sărbătoarea învierii Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.
Sufletele noastre sînt împletite în intimitatea lor, în chip minunat, cu lumina legii
duhovniceşti şi pe toate le adună la un loc. De aceea noi prăznuim toate sărbătorile
dar nici pe una n-o sărbătorim cu atîta profunzime şi bucurie ca pe Praznicul slăvitei lui învieri. De aceea şi noi, cu aceeaşi bucurie, în sufletul care se veselecte
de mîntuirea întru Domnul (Isaia LXI, 10), felicităm cu frăţească dragoste, cu prilejul
luminosului Praznic al praznicelor, cu sărutarea pascală în duh, mai întîi pe Prea
Fericirea Voastră, pe luminaţii arhierei, evlaviosul vostru cler şi pe credincioasa
noastră soră Biserica Ortodoxă Română, cu creştinească urare: «Hristos a înviat!»
Cuvintele mîntuitoare «Pacea Mea las vouă, pacea Mea dau vouă» (Ioan XIV,
27) ne vin neîncetat în minte, mai ales în vremea de acum. Să împărăţească pacea
lui Hristos în lumea întreagă, pentru care noi împreună cu clerul şi cu credincioşii
noştri ne rugăm în fiecare zi ca de azi înainte toţi fiii Domnului să trăiască şi să
facă voia lui Dumnezeu, pînă cînd bunăvoirea dintre oameni va domni cu adevărat.
Atunci Hristos cel înviat din înălţimea cerului va înnoi dumnezeieştile cuvinte «că
oamenii pe pămînt sînt cu adevărat fiii lui Dumnezeu» (Ioan I, 12).
De asemenea ne rugăm ca milostivul Dumnezeu să ne fie nouă întotdeauna spre
ajutor ca dragostea dintre noi, care sîntem fiii lui Dumnezeu să se întărească spre
restabilirea păcii în sufletele şi în omenirea lipsită de pace.
Cu aceste doriri de bine şi rugăciuni Vă felicităm, încă o dată, pe Prea Feri
cirea Voastră şi rămînem al Prea Fericirii Voastre întotdeauna frate întru Hristos
şi împreună-slujitor.
f Gherman
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe
*

Scrisoarea irenică a Prea Fericitului Părinte M AXIM , Patriarhul Bisericii Orto
doxe Bulgare
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Hristos a în v ia t! în această zi prealuminată a învierii triumfătoare a lui Hris
tos, pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim (Ps. CXVIII, 24), cu
gîndul Vă îmbrăţişăm şi vă adresăm salutarea pascală a primilor creştini : «Hristos
/i înviat».
Astăzi întreaga Ortodoxie sărbătoreşte Paştile Domnului ca pe o sărbătoare a
sărbătorilor, biruinţă a biruinţelor, căci învierea lui Hristos Domnul nostru este în
ndevăr biruinţa vieţii asupra morţii. «Prăznuim omorîrea morţii, nimfţirea iadului şi
începătura unei vieţi noi — viaţa cea veşnică» (Canonul Paştelor ; «Cîntarea 7»). De
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asemenea, astăzi toată lumea cea văzută şi cea nevăzută este plină de veselie,
preamărind pe cel înviat din mormînt, pe Hristos dătătorul de viaţă.
Prin învierea Sa, Hristos-Domnul nostru ne descopere calea strălucitoare a vieţii
veşnice şi a vieţii frăţeşti în unire cu jertfirea de sine, în draqoste şi pace binefă
cătoare.
Legaţi unii cu alţii, în această unire veşnică prin credinţa comună în cel înviat
— Hristos Mîntuitorul nostru, adresăm Prea Fericirii Voastre salutările noastre pas
cale frăţeşti, însoţite de călduroase urări ca bucuria învierii să vă lumineze în cursul
misiunii Voastre în tot timpul vieţii, să vă inspire în lucrările Voastre şi în străda
niile Voastre pentru înflorirea Sfintei Biserici Ortodoxe Române, al cărei întîistătător
sînteţi Prea Fericirea Voastră, pentru triumful Sfintei Ortodoxii, apărarea, consoli
darea şi întronarea păcii în
lumea întreagă.
Cu dragoste frăţească

în Domnul nostru cel înviat, Hristos Mîntuitorul

nostru.

t Maxim
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare

*
Scrisoarea irenică a Prea Fericitului Părinte SERAFIM, Arhiepiscopul Atenei şi
a toată Grecia
Prea Fericite Arhiepiscop al Bucureştilor şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Locţiitor al Cezareei Capadociei şi Mitropolit al Ungrovlahiei,
Frate mult iubit în Hristos Dumnezeu şi împreună-slujitor, Domnule Justinian,
îmbrăţişîndu-vă în Domnul cu multă bucurie vă întîm pinăm : «Hristos a în v iat»!
Să plesnim din mîini plini de bucurie şi să sărbătorim, lăudînd pe Cel dintîi
înviat din morţi şi începătorul învierii noastre.
Şi trăind t'aina cea mai presus de fire a învierii, ca nişte părtaşi la chemarea
cea veşnică, veniţi să ne îmbrăţişăm cu bucurie unii pe -alţii. Şi, în felul acesta,
uniţi în chip strîns prin legătura păcii, ca un cor plăcut lui Dumnezeu, o singură
Biserică, să venim purtători
de lumină la Hristos cel cea ieşit din mormînt ca un
mire, cu toate că ne găsimdeparte unii de alţii şi să sărbătorim în unitatea Duhu
lui învierea lui Hristos.
Hristos a înviat.
în El, în Hristos cel înviat, nădejdea noastră, îmbrăţişăm pe Venerabila Voas
tră Prea Fericire, cu sărutarea dragostei şi a păcii urîndu-Vă ca harul, bucuria şi
puterea învierii, să locuiască în Voi şi întărind şi împuternicind vasul cel slab,
aşa cum ştie, să se arate prin Voi în chip bogat în lume.
îmbrăţişaţi din partea noastră şi pe toţi fraţii cei împreună cu voi şi pe cre
dincioşii cei luminaţi ai Prea Sfintei Biserici celei de la voi.
Uniţi-Vă laolaltă cu noi în rugăciuni fierbinţi pentru pacea a toată lumea şi
pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici.
Rugaţi-Vă şi pentru noi şi pentru Sfînta Biserică a lui Hristos din Grecia.
Cu aceastea, îmbrăţişîndu-Vă iarăşi cu sărutare sfîntă, în Hristos cel înviat,
rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri,
Iubitor frate în Hristos.
t Serafim
Arhiepiscop al Atenei

❖
Scrisoarea irenică a înalt Prea Sfinţitului MAKARIOS, Arhiepiscopul Ciprului
Prea Fericite Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolit al Ungrovlahiei
şi Arhiepiscop al Bucureştilor,
Prea iubite şi mult dorite Frate şi împreună-slujitor,
Domnule Justinian, îmbrăţişîndu-Vă frăţeşte în Domnul, cu multă bucurie vă
întîmpinăm.
Dătătorul şi începătorul vieţii, Hristos Domnul, aducîndu-se pe Sine jertfă pe
cruce pentru păcatele noastre, a înviat cu slavă din mormînt, omorînd moartea şi
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deschizîndu-ne porţile raiului. Saltă astăzi de bucurie toată lumea creştină. «Toate
se umplu de bucurie, luînd cunoştinţa învierii».
Auzind şi noi de la înger vestea cea luminată a învierii, înălţăm laudă şi
mulţumire, din adîncul fiinţei noastre Mîntuitorului Hristos celui înviat şi cu faţa
luminată de lumina cea neînserată a Sfintei învieri, venim să Vă întîmpinăm pe
Venerabila Voastră Prea Fericire, cu strigătul de biruinţă : «Hristos a înviat» şi să
Vă urăm din tot sufletul să sărbătoriţi această împărăteasă a sărbătorilor ani cît
mai îndelungaţi cu sănătate desăvîrşită şi toată bucuria duhovnicească, întarindu-Vă
în exercitarea sfintei Voastre slujiri de Protoierarh şi învrednicindu-Vă să vedeţi
înfăptuite toate cele cîte doriţi în interesul turmei celei încredinţate Vouă, spre slava
Sfintei Biserici.
Adresîndu-Vă urările sărbătoreşti cele mai cordiale totodată şi pentru iubiţii
Fraţi, care alcătuiesc Sfîntul Sinod din jurul înălţimei Voastre şi dîndu-Vă iarăşi
îmbrăţişarea în Hristos cel înviat, rămîriem
Al Venerabilei Voastre Prea Fericiri, iubitor frate în Hristos,
f Makarios
Arhiepiscopul Ciprului

*
Scrisoarea de felicitare a înalt Prea Sfinţitului PAAVALI, Arhiepiscop al Kareliei şi a toată Finlanda
Prea Fericirii. Sale,
Prea Fericitului Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Hristos a înviat — Adevărat a înviat.
«îngerii din ceruri laudă învierea Ta, o Hristoase, Mîntuitorul nostru; dă-ne
Doamne, nouă celor de pe pămînt inimi neprihănite, pentru a fi vrednici să Te cinstim
pe Tine».
Cu cele mai calde urări de Sfintele Paşti.
Al Prea Fericirii Voastre smerit frate în Domnul nostru cel înviat
*

f Paavali
Arhiepiscop al Kareliei şi al întregii Finlande

*
Scrisoarea irenică a înalt Prea Sfinţitului VASILE, Mitropolitul Varşoviei şi a
toată Polonia
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Locţiitor al Cezareei Capadociei, Mitropolit al Ungrovlahiei, Arhiepiscop al
Bucureştilor,
Prea Fericirea Voastră, Iubite în Domnul, Părinte Sfinţite
«în prima zi a săptămînii seara, cînd uşile casei, unde erau adunaţi ucenicii
Lui, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus a stat în mijloc şi le-a zis : «Pace
vouă» (Ioan XX, 19).
Sărbătorind sfintele Paşti ale Domnului, ne umplem de bucurie duhovnicească,
renăscîndu-ne prin roua harului spre o nouă viaţă în Hristos.
Cu toate că deseori inimile multor oameni sînt încuiate «de frica iudeilor»,
însă El, cel înviat, nescîrbindu-se de omul care şi-ta păstrat măcar o scînteie de
dragoste şi de credinţă în ascunzişurile tainice ale sufletului său, intră la el, prin
uşile încuiate ale inimii sale şi-i dă divina Sa pace.
Cu dragoste plină de recunoştinţă, întru smerenia sufletului, îi preaslăvim
învierea Lui şi ne întărim cu credinţă adîncă în acest adevăr.
t
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felicit Prea Fericirea Voastră cu prilejul pra(znjicului plin de bucurii al
Lui Hristos şi V ă rog să primiţi de la smerenia mea cele mai bune doriri
pentru Prea Fericirea Voastră şi pentru turma pe care o păstoriţi.
dăruiască Domnul pacea Sa lumii întregi şi înflorire Patriei Voastre.

Al Prea Fericirii Voastre smerit ascultător şi frate întru Hristos,

f Vasile
'

Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia
*

Scrisoarea irenică a înalt Prea Sfinţitului DOROTEI, Mitropolit de Praga şi a
toată Cehoslovacia
Prea Fericirii Sale,
* Prea Fericitului Domn Justinian, Locţiitor al Cezareei Capadociei,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite şi cinstite Părinte,
După negrăita milă dumnezeiască ne-am învrednicit şi în acest an să ajungem
la «Sărbătoarea sărbătorilor», care prin măreţia sa îi adună pe toţi creştinii în tinda
sfîntă a Bisericii, spre a-L preaslăvi pe Hristos, biruitorul morţii şi al iadului, Mă
grăbesc şi eu, din partea Bisericii noastre, din partea Sfîntului Sinod, din partea
turmei să Vă felicit, pe Prea Fericirea Voastră, pe Prea Cinstiţii Arhierei şi turma
Voastră binecredincioasă cu salutul pascal plin de însufleţire: Hristos a în v ia t!
Cu auzul inimii noastre noi auzim cum «învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule,
îngerii o laudă în cer», cu aceştia şi noi ne unim glasul, preaslăvindu-L pe Domnul
cel înviat. Cu făclia credinţei ce arde luminos şi cu dragostea înflăcărată a inimii
îl întîmpinăm pe Hristos care vine, Mirele sufletelor noastre, care iese din mormînt,
ca dintr-un palat sărbătoresc, El ne-a vestit primăvara plină de bucurie a răscum
părării, a iertării totale, a împăcării şi a înfierii de către Tatăl ceresc.
Noi ne umplem de entuziasm duhovnicesc, primind aceste daruri cereşti şi
îmbunătăţind nădejdea de a gusta dinainte slava viitoare ce se deschide «în neînserata zi a împărăţiei lui Dumnezeu».
Trimiţînd Prea Fericirii Voastre sărutul nostru frăţesc de Paşti, Vă doresc din
tot sufletul să petreceţi în neobosita bucurie pascală cu sănătatedeplină. Să .nu se
împuţineze din sufletul Prea Fericirii Voastre pacea vestită nouă de Mîntuitorul
către tot neamul omenesc.
Rămîn cu neschimbată dragoste în Domnul, al Prea Fericirii Voastre supus
rugător către Dumnezeu, ascultător şi împreună-slujitor.
#

t Dorotei
Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia

Din partea Intîistătătorilor de Biserici Neortodoxe, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian a primit nenumărate mesaje dintre care
redăm :
Mesajul pascal adresat de Sanctitatea Sa, papa PAUL VI, Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian, Mitropolitul Ungrovlahiei, Locţiitor al Cezareei
Capadociei,
Arhiepiscop al Bucureştilor, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Atunci cînd liturgia, din duminică în duminică, ne deschide inimile spre o în
ţelegere mai profundă a tainei fundamentale a credinţei noastre, învierea Domnului,
gîndurile noastre se îndreaptă spre Prea Fericirea Voastră. Acest schimb de gînduri, într-adevăr, face parte de acum înainte din pregătirea noastră pentru sărbăţ
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toarea Paştilor, convinşi fiind că Domnul ne cheamă astăzi să mărturisim împreună
despre învierea Sa.
«Noi credem cu adevărat în Acela care a înviat din morţi pe Iisus, Domnul
nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră.
Deci fiind îndreptaţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru
Iisus Hristos» (Rom. IV, 24— 25). Acesta este şi sensul adînc al salutării lui Hristos
cel înviat către ucenicii Săi încă fricoşi şi neîncrezători: «Pace vouă» (Luca
XXIV, 36).
Ucenici ai Celui înviat, noi trebuie să fim martorii acestora (cf. Luca XXIV, 48)
şi
ai acestui triumf al vieţii şi al dragostei, ai acestei biruinţe asupra morţii şi
a dezbinării.
Dar mărturia noastră nu este ea oare slăbită de faptul că Paştile sînt sărbă
torite de creştini care nu sînt pe deplin uniţi ? Această lipsă de unitate nu este ea
oare, într-o oarecare măsură, pricina neînţelegerii şi războiului care fac încă atîtea
victime şi distrugeri în multe părţi ale lumii ?
Toate strădaniile noastre trebuie deci să se îndrepte spre ziua în
care vom
putea proclama împreună, în deplină unitate : «Cu adevărat Domnul a înviat şi s-a
arătat lui Simon» (^.uca XXIV, 34). Această unitate este voită de Dumnezeu pentru
ca toţi oamenii să poată crede, să poată trece peste orice teamă şi orice îndoială
şi să participe din plin la preamărirea universală a Domnului păcii.
Cu aceste sentimente de nădejde şi de dragoste, cu atît mai vii cu cît noi le
ştim împărtăşite şi de Prea Fericirea Voastră, Vă reînnoim dragostea noastră fră
ţească în Hristos cel înviat.
f Paulus VI, Papă
*
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale VAZKEN I, Patriarhul suprem şi Catoli
cosul tuturor armenilor
Prea Fericirii Sale,
Părintelui Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră
«Hristos a înviat din morţi»
Vestea cea bună a minunatei învieri a Domnului şi Mîntuitorului nostru, umple
din nou din belşug inimile
noastre de sentimente luminoase şi de sfinte nădejdi.
în această zi de bucurie, gîndul nostru se îndreaptă către Prea Fericirea
Voastră, cu rugăciunile noastre cele mai calde, pentru ca prin darurile sfintei învieri
şi sub Arhipăstorirea Voastră, sfînta misiune a Bisericii Voastre istorice să strălu
cească tot mai mult în lumea zilelor noastre, spre slava lui Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu.
în acelaşi timp, urarea noastră neîncetată este ca spiritul păcii lăsat lumii da
Mîntuitorul cel înviat, să lumineze puternic inimile oamenilor şi ale popoarelor,
călăuzindu-le spre limanul coexistenţei în dreptate şi unire, pentru fericirea şi pro
păşirea neamului omenesc fără deosebire.
Ne este foarte plăcut
ca în toiulbucuriei pascale, să’ Vă adresăm salutarea
noastră frăţească şi să vă dorim deplină sănătate şi mulţi
ani de arhipăstorire,
pentru încununarea tuturor lucrărilor Voastre bineplăcute lui Dumnezeu,

f Vazken I
Catolicosul tuturor armenilor
« A »
V

Telegrama de felicitare a Sanctităţii Sale ŞENUDA III, Papă şi Patriarh al
Bisericii Copte
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Cu dragoste frăţească Vă adresăm cele mai bune urări de Sfintele Paşti pentru
Prea Fericirea Voastră şi Biserica Voastră.

f Papa Şhenouda III
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Scrisoarea irenică a Graţiei Sale DONALD COGGAN, Arhiepiscop de Canterbury, Primat a toată Anglia
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Iubite frate întru Hristos,
«Dar mai presus de toate noi trebuie să Te preaslăvim pentru preamărita
înviere a Fiului Tău şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos ; pentru că El este Mielul
Pascal, care s-a dat pe Sine pentru noi, şi a ridicat păcatele lu m ii; care prin moartea
Sa a omorît moartea şi prin învierea Sa ne-a dăruit viaţă veşnică» (Prefaţă pentru
Paşti a «Cărţii de rugăciune comună» ! The book of Common Prayer).
Rugăciunea de mulţumire pentru învierea Domnului nostru Iisus Hristos este
în miezul cultului creştin. învierea Domnului nostru este nu numai siguranţa Tatălui
pentru viaţa de supunere pînă la moarte a Fiului celui întrupat, ci este şi o schim
bare decisivă care a săvîrşit-o Tatăl pentru credincioşi.
în lumea de astăzi, noi continuu ne lovim de efectele negative ale păcatului;
totuşi în patimile şi învierea lui Hristos, Dumnezeu este biruitor. într-adevăr, aceia
care au primit botezul creştin au şi început să guste viaţa viitoare. Astfel, cîntările de Paşti sînt mai mult decît imne de recunoştinţă pentru un eveniment din tre
cut ; ele sînt mai degrabă strigătele prezente de biruinţă ale credincioşilor lui Dum
nezeu.
De aceea, în această putere trăitoare a lui Hristos cel înviat, vă salutăm, Prea
Fericirea Voastră, de Sfintele Paşti :
«Hristos a înviat». «Adevărat a înviat» ; «Aleluia».
Al prea fericirii Voastre frate iubitor în Hristos,

f Donald Cantuar
Arhiepiscop de Canterbury
Primat al întregii Anglii şi Mitropolit

Telegrama de îelicitare a Eminenţei Sale Cardinalul Dr. JULIUS DOPFNER,
Arhiepiscop de Milnchen şi Freising şi Primat al Bisericii Romano-Catolice din
R. F. Germania
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Sfînta Sărbătoare a învierii Domnului nostru să fie o zi de har şi bucurie
pentru Prea Fericirea Voastră şi credincioşii Bisericii Voastre.
Acestea le cerem in rugăciunea noastră de la Mîntuitorul cel înviat.
«

t Julius DSpfner
Cardinal
*
Telegrama de îelicitare a Excelenţei Sale, Domnului GERALD GOTTING, Preşedinţele Uniunii Creştin-Democrate din R. F. Germania
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Transmit Prea Fericirii şi Bisericii Voastre cele mai bune urări cu ocazia Praz
nicului Paştilor.
Vă doresc şi pentru mai departe sănătate, putere şi succese în activitatea plină
de răspundere, pe care o depuneţi pentru binele Bisericii şi al Ţării Voastre. Cu cele
mai bune urări,

Gerald GStting
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Scrisoarea pascală — răspuns a Eminenţei Sale Cardinalul SUENENS, Arhiepis
cop de Malines-Bruxelles şi Primat al Belgiei
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Am primit mesajul Prea Fericirii Voastre cu urări de Sfintele sărbători ale Paş
tilor şi ţin să vă exprim profunda mea recunoştinţă pentru acest gest frăţesc.
Doresc ca lumina şi bucuria pascală să coboare din belşug asupra Voastră şi
asupra credincioşilor Voştri, iar Hristos cel înviat să fie izvorul profund de unitate
între toţi creştinii.
Binevoiţi a primi, Prea Fericirea Voastră, asigurarea sentimentelor mele devotate
şi frăţeşti.

t L. J. Suenens
Cardinal, Arhiepiscop de Malines-Bruxelles
*
Telegrama-râspuns a Eminenţei Sale Cardinalul JA N W ILLEBRANDS, Preşedin
tele Secretariatului pentru unitatea creştină de la Vatican
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
„ Mulţumind din toată inima, prezint Prea Fericirii Voastre călduroase urări, asigurîndu-Vă de rugăciunile mele şi de dragostea în Hristos cel înviat.

t Jan Willebrands
Cardinal
*

Scrisoarea pascală trimisă Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de către
Eminenţa Sa MARINUS KOK, Arhiepiscop de Utrecht al BisericiiVechi-Catolice
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră
«Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu
El. Ştiind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpînire
asupra Lui. Căci ce a murit, a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar ce tră
ieşte, trăieşte lui Dumnezeu. Aşa şi voi, socotiţi-vă că sînteţi morţi păcatului, dar
vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru». Citim aceste rînduri în
Epistola către Rpmani a Sfîntului Apostol Pavel (VI, 8— 11).
Cu aceste cuvinte de speranţă vă salutăm cu ocazia zilei de înviere a Dom
nului nostru Iisus Hristos, Paştile.
Ştim că Iisus Hristos a murit şi a înviat pentru noi toţi, pentru păcatele noas
tre. Cînd murim cu Hristos, prin unirea cu El putem veni din nou la viaţă. Astfel,
ca membri ai Bisericii, trebuie să ne considerăm morţi pentru tot ceea ce ne învrăj
beşte, pentru tot ceea ce tulbură pacea şi dreptatea din rîndurile noastre. Trebuie
să vieţuim întru Domnul în comuniune- cu Hristos Iisus în tot ceea ce se petrece
în lume şi în Biserică.
«în lumina învierii, vedem viitorul relaţiilor dintre Bisericile noastre.
Mulţumind Domnului pentru toate atenţiile Prea Fericirii Voastre de anul
trecut şi pentru dezvoltarea relaţiilor dintre Bisericile noastre.
Sperăm că acestea se vor întări şi în viitor ! Aleluia.
Felicitări sincere cu ocazia Sfintelor Paşti.
Al Vostru coliturghisitor în Hristos,

t Marinus Kok
Arhiepiscop

de Utrecht
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Scrisoarea irenică a Eminenţei Sale, Episcopul J. M. ALUN, Preşedintele Bise
ricii Evanghelice din SUA
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea iubite frate în Hristos,
Vă felicit cu prilejul sărbătorii Sfintei învieri.
Primăvara aduce redeşteptarea naturii şi cea mai luminoasă zi a primăverii
este Praznicul învierii din mormînt a Domnului nostru Iisus Hristos, reînnoind viaţa
lui Adam celui căzut şi trezind în el* sensul slavei lui Dumnezeu.
învierea Domnului nostru a fost un eveniment istoric, dar în fiecare an
această mare sărbătoare reînnoieşte în conştiinţa noastră însemnătatea sa veşnică :
acesta este actul de preamărire sacramentală a puterii creaţiei şi a permanentei
iubiri mîntuitoare a lui Dumnezeu.
De aceea să ne bucurăm de învierea Sa.
Al vostru cu tot devotat

John M. Allin
Episcop-Preşedinte
*
Telegrama Pastorului VISSER'T HOOFT, ex Secretarul general al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Sfintele Paşti şi Învierea Domnului să fie lumina Voastră şi lumina Bisericii
Voastre.

Visser’t Hooft
*
Mesajul pascal al Excelenţei Sale Pastorului Dr. MIROSLAV NOVAK, Pa
triarhul Bisericii Husite Cehoslovace,
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră şi Iubite frate în D om nul:
Hristos a în v ia t! Să ne bucurăm !
Ne gîndim la Prea Fericirea Voastră în rugăciunile noastre pascale şi vă
trimitem urările noastre cele mai bune.
Preamărim pe Domnul cel înviat, care pe cruce a făcut pace cu noi şi ne-a
apropiat pe noi, care eram străini de El, pentru a face din noi prietenii şi fiii Lui.

Dr. Miroslav Novak
Patriarhul Bisericii Husite Cehoslovace
*

Telegrama Excelenţei Sale, Domnul Pastor Dr. KAROLY TOTH, Secretarul ge
neral al Conferinţei creştine pentru pace
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
De marea sărbătoare a învierii Domnului, Vă urez şi vă transmit binecuvîn
tarea lui Dumnezeu odată cu salutările mele cele mai frăţeşti.

Dr. Karoly Toth, Pastor
Secretarul general al Conferinţei Creştine pentru Pace
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In afara acestor Scrisori irenice, telegrame de felicitare, scrisori pascale sau
obişnuite felicitări din partea Intîistătătorilor şi conducătorilor de Biserici şi or
ganizării creştine, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a mai primit — cu
ocazia Praznicului Sfintei învieri a Domnului din anul 1976 — multe alte scrisori
şi telegrame de felicitare din partea unor ierarhi şi slujitori ai Bisericilor Ortodoxe
surori şi ai unor Biserici neortodoxe; din partea unor personalităţi bisericeşti sau
conducători de confesiuni creştine de peste hotare; din partea conducătorilor de
culte creştine din ţara noastră; din partea Comunităţilor ortodoxe române de
peste hotare; din partea unor slujitori şi credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Române.
Dintre ierarhii şi slujitorii Bisericilor Ortodoxe surori au trimis telegrame şi
scrisori de felicitare :
—
rica de
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

înalt
Nord
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
înalt
Britanii;
— Prea
— Prea
— Prea
— Prea
— Prea
— Prea
— Prea

Prea Sfinţitul IACOBOS, Primatul Bisericii Ortodoxe Greceşti în Ame
şi de S u d ;
Prea Sfinţitul NICODIM, Mitropolitul leningradului şi Novgorodului;
Prea Sfinţitul JUVENALIE, Mitropolit de Tuia şi Belevsk ;
Prea Sfinţitul MELETIOS, Mitropolitul Franţei;
Prea Sfinţitul FILARET, Mitropolit al Berlinului şi Europei Centrale;
Prea Sfinţitul DAMASCHIN, Mitropolit al Navpajctiei ;
Prea Sfinţitul SERGHlE, Mitropolitul Kersonului şi Odessei;
Prea Sfinţitul ALEXEI, Mitropolitul Talinului şi Estoniei;
Prea Sfinţitul NAUM, Mitropolitul de Zletovs şi Strumsk;
Prea Sfinţitul CHIRIL, Mitropolitul Americii, Canadei şi Australiei.
Prea Sfinţitul SOFRONIE, Mitropolitul de Durostor şi Cervene;
Prea Sfinţitul SPIRIDON, Mitropolitul Rodosului;
Prea Sfinţitul CONSTANTIN, Mitropolit de Bagdad ;
Prea Sfinţitul IACOB, Mitropolit de Mitilene ;
Prea Sfinţitul BARNABA, Mitropolit de Kitrus j
Prea Sfinţitul MELITON, Mitropolit al Calcedonului;
Prea Sfinţitul ANTONIE, Mitropolitul X an te i;
Prea Sfinţitul IEZECHIL, Mitropolitul Pisidei;
Prea Sfinţitul ELIAS, Mitropolitul de Suhumi şi A b h azi;
Prea Sfinţitul ALEXIE, Mitropolit de Homs ;
Prea Sfinţitul ELIE, Mitropolit de Beyrut;
Prea Sfinţitul IRINEU, Arhiepiscop rus al A m ericii;
Prea Sfinţitul PITIRIM, Arhiepiscop de Volocolamsk ;
Prea Sfinţitul VLADIMIR, Arhiepiscop de Dimitrovsk ;
Prea Sfinţitul IONATAN, Arhiepiscop de Chişinău ;
Prea Sfinţitul DOSITEI, Arhiepiscop al Ohridei şi Macedoniei;
Prea Sfinţitul BORIS, Arhiepiscop de M iinchen;
Prea Sfinţitul PAVE , Arhiepiscop de Kislovosk ;
Prea Sfinţitul KIPRIAN, Arhiepiscop ;
Prea Sfinţitul MIHAIL, Arhiepiscop ;
Prea Sfinţitul GRIGORIE, Arhiepiscop al Mukacevului şi Ujgorodului;
Prea Sfinţitul LEONID, Arhiepiscop de Riga şi Lituania ;
Prea Sfinţitul ATENAGORA, Arhiepiscop al Tyatirelor şi al Marii
Sfinţitul
Sfinţitul
Sfinţitul
Sfinţitul
Sfinţitul
Sfinţitul
Sfinţitul

SAVA, Episcopul Cernăuţilor ;
HRISOSTOM, Episcop de Kursk şi Belgorod ;
MARK, Episcopul albanez din Statele U nite;
VISARION, Episcopul Banatului (R.S.F. Iugoslavia) ;
ANTONIE, Episcopul Provaţiei;
TEODOSIE, Episcop de Smolensk şi Veafzem ;
PIMEN, Episcop de Saratov şi Volgograd.
*
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Dintre personalităţile bisericeşti din cadrul altor Biserici şi comunităţi creş
tine au trimis mesaje de felicitare Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian al Bi
sericii Ortodoxe Române :
— Eminenţa Sa Episcopul HERMAN KUNST;
— Eminenţa Sa Dr. TIBOR BARTHA, Episcopul Bisericii Reformate din De
breţin (R. P. Ungară) ţ
— Eminenţa Sa JOSEF, Episcopul vechilor-catolici din Germania y
— Eminenţa Sa JOHN, Episcop de Fulham şi Gibraltar;
— Eminenţa Sa Dr. HEINZ JOACHIM HELD, Biserica Evanghelică ;
— Domnul W. K. DUVAL, Reprezentant al Bisericii Prezbiteriene Unite din
Statele Unite ale A m ericii;
— Pr. PIjEgRE DUPREY, Subsecretar la Secretariatul pentru unitatea creştini
lor de pe lingă Vatican.
*
m

în numele Comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, au trimis tele
grame şi scrisori de felicitare:
— înalt Prea Sfinţitul VICTORIN, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America ;
— Prea Sfinţitul LUCIAN FĂGĂRĂŞANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Or
todoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală ;
— Prea Sfinţitul GHERMAIN, Episcop de St. Denis.
— Prea Cuviosul Arhimandrit VASILE COSTIN, Conducătorul Aşezămintelor
româneşti de la Locurile Sfinte;
— Prea Cucernicul Părinte Protoiereu ALEXANDRU MUNTEANU, Parohul Pa
rohiei ortodoxe române din Sofia;
— Prea Cucernicul Părinte VASILE ŞTEFAN, Parohul Parohiei ortodoxe ro
mâne din Baden-Baden;
— Prea Cucernicul Părinte MARIN BRANIŞTE, Parohul Parohiei ortodoxe ro
mâne din V ie n a;
— Prea Cucernicul Părinte LUCIAN GAFTON, Parohul Bisericii ortodoxe ro
mâne din Londra ;
— Prea Cucernicul Părinte ALEXANDRU CIUREA, Parohul Parohiei ortodoxe
române din Suedia y
— Prea Cucernicul Părinte DUMITRU GAlNA, Parohul Parohiei ortodoxe ro
mâne din Melbourne (Australia);
— Prea Cucernicul Părinte CONSTANTIN IANA, Parohul Parohiei ortodoxe
din Adelaide (Australia) ;
— Prea Cucernicul Părinte GHEORGHE SPERANŢA, Parohul Parohiei orto
doxe române din Wellington (Noua Zeelandă);
— Prea Cucernicul Preot IOAN BRIA, Parohul Parohiei ortodoxe române din
Geneva;
— Prea Cucernicii Părinţi Dr. MIRCEA CLINEŢ şi TRAIAN VALDMAN, re
prezentanţii Comunităţii ortodoxe române din M ilan o ;
— Prea Cucernicul Părinte PETRU MÎNDRUŢĂU, vicar ,episcopesc.
— Prea Cucernicul Părinte GHEORGHE HRANISAVLIEVICI, Conducătorul V i
cariatului ortodox sîrb din Timişoara.
*
9

Din partea diferitelor Confesiuni creştine din Republica Socialistă
au trimis telegrame şi scrisori de felicitare :
— Mgr MARTON ARON, Episcopul romano-catolic de Alba Iu lia ;
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— Mgr PETRU PLEŞCA, Provicar general al Arhiepiscopiei romano-catolice
din Bucureşti;
— Mgr FRANCISC AUGUSTIN, Conducătorul Arhidiocezei romano-catolice din
Bucureşti;
— Prea Sfinţitul Dr. JACUB ANTAL, Episcop auxiliar romano-catolic de Alba
Iulia ;
— Prea Sfinţia Sa, Episcop DIRAYR MARDICHIAN, Şeful Cultului armean din
R. S. Rom ânia;
— Prea Cucernicul Părinte NICOLAE GORANOV, Parohul bisericii ortodoxe
bulgare din Bucureşti;
— Eminenţa Sa ALBERT KLEIN, Episcopul Bisericii Evanghelice C. A. S ib iu ;
— Eminenţa Sa KOVACS LAJOS, Episcop unitarian ;
— Eminenţa Sa d. LASZLO PAPP, Episcop reformat j
— Eminenţa Sa Dr. NAGY GYULA, Episcop reformat;
— Eminenţa Sa PAUL SZEDRESSY, Superintendent al Bisericii Evanghelice
S.P. Cluj-Napoca;
— Domnul D. POPA, Preşedintele Cultului adventist de ziua a 7-a ;
— Pastor PAVEL BOCHIAN, Preşedintele cultului penticostal.
Fiecare dintre cei care l-au felicitat pe întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, a primit cuvenitul răspuns de mul
ţumire pentru felicitări şi binecuvîntări arhiereşti.

♦ iNSeMHăRI DIN VraŢ5\ PftTRiei *

EVENIMENTE Şl FAPTE DEOSEBITE
(ianuarie — aprilie)
ÎNDEPLINIREA CU SUCCES A PLANULUI CINCINAL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIÂLĂ A ROMÂNIEI PE PERIOADA 1971— 1975. — Ziarele din ziua
de 4 februarie a.c. au publicat Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului de
dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în perioada 1971— 1975,
document de deosebită însemnătate din care, cu sentimente de profundă satisfac
ţie,^ întregul popor a luat cunoştinţă de remarcabilul bilanţ al rezultatelor obţinute.
Obiectivele prevăzute în Plan au fost realizate la producţia globală industrială cu
6 luni mai devreme, iar limita maximă a planului cincinal, cu 2 luni înainte de
termen.
Bilanţul general al înfăptuirilor din cincinalul 1971— 1975 — primul cincinal
al perioadei istorice de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate — «re
flectă pregnant — aşa cum se subliniază în Comunicat — dezvoltarea accentuată
a bazei tehnico-materiale a socialismului, creşterea armonioasă a tuturor ramurilor
economiei naţionale, modernizarea forţelor de producţie ale ţării, sporirea venitului
naţional şi ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al întregului popor, per
fecţionarea relaţiilor de producţie, a conducerii şi organizării întregii vieţi econo
mice şi sociale».
Prin îndeplinirea cu succes a obiectivelor planificate pe perioada 1971— 1975 au
fost realizate transformări înnoitoare şi progrese însemnate în toate domeniile eco
nomiei şi vieţii sociale, creşterea nivelului de trai al întregului nostru popor.
Producţia industriala a sporit în cincinalul 1971— 1975 cu 13,1 la sută în medie
pe an, depăşind, în 1975, cu aproape 85 la sută nivelul anului 1970. S-au înregistrat
progrese însemnate în dezvoltarea agriculturii, care, cu toate condiţiile nefavorabile
cauzate de inundaţii şi secetă în decursul acestei perioade, a realizat o producţie
cu peste 25 la sută mai mare decît în perioada 1966— 1970. Planul producţiei unită
ţilor silvice a fost realizat în proporţie de 117,9 la sută. în transportul feroviar
s-a înlocuit aproape în totalitate tracţiunea cu abur prin tracţiunea electrică şi die
sel, realizîndu-se mari progrese în toate celelalte transporturi — auto, maritim, flu
vial, aerian, — precum şi în telecomunicaţii, conectîndu-se la sistemul de telefo
nie automată interurbană un număr de 33 localităţi, numărul total al acestora ajungînd la sfîrşitul anului 1975 la 47. Volumul total al investiţiilor realizate în eco
nomia naţională în anii 1971— 1975 a fost mai mare decît în celelalte două cincinale
precedente luate împreună. Progresul tehnic, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea teh
nologică au fost elementele de bază în aplicarea unor noi tehnologii de fabricaţie
şi perfecţionarea celor existente, asimilarea de noi maşini, utilaje, aparate şi in
stalaţii, diversificarea gamei bunurilor de consum şi crearea de noi mijloace de apă
rare a sănătăţii şi de protecţie a mediului înconjurător. în cincinalul 1971— 1975 s-au
obţinut rezultate bune în dezvoltarea comerţului exterior, al cărui volum s-a dublat
faţă de cincinalul precedent. S-au construit noi obiective industriale de interes re
publican în circa 180 oraşe şi în alte peste 120 localităţi rurale. S-au obţinut, în
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această perioadă, mari progrese în domeniul creşterii bunăstării materiale a popu
laţiei. S-a aplicat un nou sistem de retribuire, echitabilă; au fost luate măsuri suc
cesive de majorare a veniturilor tuturor oamenilor muncii ; s-a realizat un vast
program de construcţii de locuinţe; s-au realizat noi dotări edilitare; s-a extins
reţeaua comercială şi a crescut volumul desfacerilor de mărfuri către populaţie. S-a
dezvoltat continuu baza materială a învăţămîntului şi culturii, generalizîndu-se învăţămîntul de 10 a n i; s-au construit şi au fost date în folosinţă : Teatrul Naţional
din Bucureşti şi teatrele din Craiova şi Tîrgu-Mureş. S-au luat importante măsuri pen
tru ocrotirea sănătăţii.
Datorită politicii demografice active promovată de statul nostru penru simularea
natalităţii şi consolidarea familiei, populaţia ţării a crescut în perioada 1971— 1975 cu
un milion persoane. La sfîrşitul anului 1975, populaţia Republicii Socialiste România
a ajuns la 21.352.000 locuitori, din care peste 43 la sută locuiesc în mediul urban.
Aşa cum se subliniază în Comunicatul Consiliului suprem al dezvoltării eco
nomice şi sociale, Comitetul de stat al planificării şi Direcţiei centrale de statistică,
«Realizările ddn cincinalul 1971— 1975 au marcat un nou pas înainte pe drumul
făuririi unor condiţii de trai demne de munca plină de abnegaţie a oamenilor mun
cii în edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Eforturile depuse de oa
menii muncii pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen au creat condiţii
mai bune pentru înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai, rezultatele
creşterii economiei naţionale resimţindu-se din plin în viaţa fiecărei familii, a fiecă
rui cetăţean».
PRIMUL CONGRES AL CONSILIILOR POPULARE JUDEŢENE ŞI AL PREŞE
DINŢILOR CONSILIILOR POPULARE MUNICIPALE, ORAŞÂNEŞTI ŞI COMUNALE. —
Intr-o atmosferă caracterizată de preocupări de o deosebită importanţă în procesul
dezvoltării şi întăririi patriei noastre socialiste s-au desfăşurat în zilele de 4— 6 fe
bruarie a.c., în marea sală a Pavilionului central al complexului expoziţional din
Capitală, lucrările primului Congres al consiliilor popuare judeţene şi al preşedin
ţilor consiliilor populare muncipale, orăşeneşti şi comunale, la care au participat peste
G700 deputaţi în aceste organe politice din cele 39 de judeţe şi din municipiul Bucu
reşti, din 235 municipii şi oraşe, precum şi din toate cele 2706 comune ale ţării.
Dezbaterile Congresului s-au axat pe ideile, orientările şi concluziile cuprinse
în ampla expunere a preşedintelui Nicolae Ceauşescu, în care a făcut un cuprin
zător bilanţ al realizărilor de pînă acum, reliefînd totodată rolul statului şi al or
ganelor locale ale puterii în etapa actuală, necesitatea organizării ştiinţifice a mun
cii, prezentînd un luminos program de muncă şi de creaţie în vederea făuririi so
cietăţii socialiste multilateral dezvoltate. «Putem aprecia acest congres — a sub
liniat dintru început dl. Nicolae Ceauşescu — drept cel mai reprezentativ şi mai
democratic forum al poporului, chemat să asigure, într-o formă nouă, superioară,
participarea organizată a maselor largi populare, a tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naţionalitate, la conducerea conştientă a tuturor domeniilor vieţii
economico-sociale, a întregii societăţi... Primul Congres al consiliilor populare va
rămîne în istorie prin aceea că trasează un vast program de măsuri menite să asi
gure patriei noastre un viitor luminos de progres şi prosperitate».
Congresul a aprobat în unanimitate hotărîrile asupra problemelor care au făcut
obiectul ordinei de zi, ale căror proiecte au fost dezbătute în cadrul secţiunilor,
în lumina Expunerii preşedintelui Nicolae Ceauşescu : 1. Planul de dezvoltare eco
nomică şi socială a României în cincinalul 1976— 1980, în profil teritorial— parte
integrantă a planului naţional unic — , precum şi sarcinile ce revin consiliilor popu
lare din acest plan privind organizarea şi conducerea întregii activităţi economicosociale pe plan lo c a l; 2. Sarcinile ce revin consiliilor populare din Planul cincinal
1976— 1980 în domeniul agriculturii şi industriei alimentare; 3. Sarcinile ce revin
consiliilor populare în domeniul investiţiilor, construcţiilor şi sistematizării localiInIilor şi în domeniul edilitar; 4. Programul pentru conservarea şi dezvoltarea fon
dului forestier în perioada 1976— 2010, precum şi sarcinile ce revin consiliilor popu1/ire din acest program ; 5. Programul naţional de amenajare a bazinelor hidrografice
♦,.i sarcinile ce revin consiliilor populare din acest program ; 6. Planul pregătirii for
ţei de muncă pentru dezvoltarea economică-socială a patriei în cincinalul 1976— 1980,
principalele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul învăţămîntului, culturii
vl sănătăţii publice, precum şi sarcinile ce revin consiliilor populare în aceste do-
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m enii; 7. Cu privire la perfecţionarea activităţii consiliilor populare, creşterea ro
lului lor în viaţa politică, economică şi socială a ţării.
Congresul a adoptat, de asemenea, în unanimitate, Chemarea adresată consi
liilor populare, deputaţilor, întregului popor, de a nu precupeţi nimic pentru înde
plinirea cu suces a planurilor de stat. «Să facem ca patria noastră scumpă să de
vină tot mai îmbelşugată şi prosperă, să ocupe un loc demn în rîndul naţiunilor
lumii, afirmîndu-se ca un detaşament activ al luptei mondiale pentru socialism, pen
tru colaborare şi pace», se spune în încheierea Chemării adresată întregului nostru
popor de către cel mai reprezentativ forum al poporului.
INAUGURAREA OFICIALĂ A CENTRULUI CULTURAL ROMÂNESC DE LA
UNIVERSITATEA CATOLICA DIN LOUVAIN. — Din iniţiativa şi sub direcţia apre
ciatului scriitor belgian de origine română Mihail Steriade, fost profesor la Univer
sitatea din Liege, în vîrstă de peste 70 d-e ani, a luat fiinţă în primăvara anului
trecut, 1975, în Belgia, în cadrul vechei şi renumitei Universităţi catolice din Louvain — la Neuve, Centrul cultural românesc (Centre culturel roumain), menit să
contribuie la afirmarea valorilor spiritualităţii româneşti şi la extinderea legăturilor
prieteneşti pe multiple planuri dintre oamenii de cultură din Belgia şi România.
Inaugurarea acestui aşezămînt cultural românesc a avut loc sub aspect oficial
în ziua de 27 ianuarie 1976, în prezenţa unei numeroase asistenţe alcătuite din per
sonalităţi ale vieţii politice, culturale şi universitare din Belgia, în frunte cu mi
nistrul culturii, Henri Franţois van Aal, rectorul Universităţii catolice din Louvain,
E. Massaux, ministrul de stat, Eli Troclet, preşedintele Asociaţiei culturale BelgiaRomânia, precum şi Yves du Monceau, primarul oraşului Louvain-la Neuve.
La începutul festivităţii de inaugurare, ambasadorul României la Bruxelles,
dl. Alexandru Lăzăreanu, a dat citire mesajului adresat de preşedintele ţării noastre,
Domnul Nicolae Ceauşescu, directorul Centrului cultural românesc, Mihail Steriade
mesaj primit cu deosebită căldură şi însufleţire de către asistenţă. «Apreciez în mod
deosebit interesul faţă de cultura românească manifestat în cadrul prestigioasei Uni
versităţi din Louvain — se spune în mesaj — şi consider că programul Centrului
condus de dumneavoastră cu un înalt spirit de dăruire se înscrie, în chip fericit,
în sensul preocupărilor nobile pentru mai buna cunoaştere reciprocă a popoarelor
român şi belgian, între care se dezvoltă relaţii de prietenie şi strînsă conlucrare».
Au ţinut apoi cuvîntări Eli Troclet, profesorul M. Woitrin, prorector al Uni
versităţii, precum şi primarul oraşului, subliniind însemnătatea creării Centrului cul-f
tural românesc pentru raporturile şi colaborarea între cele două ţări prietene şi dînd
o înaltă preţuire activităţii depuse de preşedintele Nicolae Ceauşescu în vederea
dezvoltării continue a acestor raporturi.
In încheiere, scriitorul Mihail Steriade, directorul Centrului cultural românesc,
a adus călduroase mulţumiri preşedintelui României pentru mesajul transmis şi pen
tru preţiosul sprijin moral şi material acordat acestei instituţii, a căre activitate
se înscrie în tradiţia înaltelor idealuri umaniste ale culturii poporului român, care
caracterizează raporturile lui prieteneşti şi de colaborare reciproc avantajoasă cu
toate ţările lumii.
Reamintim că Mihail Steriade nutreşte sentimente de intensă afecţiune faţă
de ţara de baştină a sa, tipărind pe spesele sale cunoscuta revistă «Journal roumain
des poetes», prin care difuzează în lume valorile spiritualităţii româneşti.
La numai cîteva zile după inaugurarea Centrului cultural românesc în cadrul
Universităţii catolice din Louvain, această prestigioasă instituţie de cultură din
Belgia a sărbătorit, între 30 ianuarie şi 2 februarie a.c., împlinirea a 550 de ani
de la înfiinţarea ei. La festivităţile aniversare au participat cîteva sute de profesori
şi oameni de ştiinţă din întreaga lume.
Universitatea catolică din Louvain şi-a început activitatea la 2 octombrie 1426,
devanind, nu peste mult timp, una din cele mai renumite instituţii cultural-ştiinţifice din lume. Ea avea o facultate de teologie, Facultate de arte, ilustrată de filo
logul flamand Juste Lipse, autor al unor lucrări de erudiţie, Colegiul celor trei limbi,
organizat după indicaţiile lui Erasm, şi Facultate de medicină, la care a fost profesor
Andre Vesale, cel mai mare anatomist al secolului al XVI-lea, întemeietorul anato
miei moderne. în urma reorganizării din anul 1834, Universitatea catolică din Louvain
a început să funcţioneze cu 5 Facultăţi — teologie, drept, medicină, filozofie şi li-
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tere, ştiinţe matematice şi
fizice — , cursurile fiind deschise în ziua de 5 noiem
brie acelaşi an.
In prezent are 7 Facultăţi şi peste 20 de institute şi şcoli anexe, cursurile uni
versitare fiind urmate de peste 26.000 de studenţi.
MANIFESTĂRI COMEMORATIVE LA ÎMPLINIREA A 125 DE ANI DE LA NAŞ
TEREA LUI SPIRU HARET.
— S-au îmjplinit, laf 15 februariea.c., 125 de ani de la
naşterea lui Spiru Ha*et, una din cele mai complexe şi mai ilustre personalităţi ale
poporului nostru, care, — aşa cum se spune într-o merituoasă monografie ce i-a fost
consacrată în anul 1972 de Emil Bâldescu — «cu o adîncă dragoste de patrie», a
adus «o valoroasă contribuţie la făurirea şi dezvoltarea României moderne».
Născut în Iaşi la 15 februarie 1851 într-o familie urmaşe a unor vechi răzeşi,
după terminarea şcoalei primare a urmat cursurile liceului «Sfîntul Sava» din Bucu
reşti, luînd bacalaureatul în anul 1869; în acelaşi an s-a înscris la Facultatea de
ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, secţia fizico-matematice,
luîndu-şi licenţa, cu
bile albe, în anul 1874.
Student fiind, Spiru Haret, pentru a se putea întreţine, a fost profesor la Semi
narul Central din Bucureşti, din toamna anului 1870 pînă la 14 noiembrie 1872, la
catedra de matematici, pe care o obţinuse prin concurs.
In anii 1874— 1878 a făcut studii aprofundate în Franţa, la Paris, de unde s-a
întors în ţară cu încă o licenţă în matematică şi una în fizică, precum şi cu un
doctorat de la Sorbona, obţinut în mod strălucit cu teza «Sur l'invariabilite des
grands axes des orbites planetaires» Spiru Haret fiind astfel primul român doctor în
matematici de la Paris. Teza aceasta, prin care tînărul matematician român se
avînta spre studiul sistemului planetar, a produs un răsunător ecou în rîndurile
oamenilor de ştiinţă al vremii, făcîndu-i-se chiar şi propunere^ de a rămîne să lu
creze în Franţa ca om de ştiinţă, pe care însă Haret, dintr-un înalt patriotism, a
refuzat-o categoric. «Teza e citată în cărţile lui Henri Poincare, e menţionată în en
ciclopedii ştiinţifice şi pretutindeni unde se vorbeşte de aplicarea legii lui Newton
la mişcarea planetelor», — sublinia în discursul său de recepţie la Academia Gh. Ţiţeica, ales în locul rămas vacant prin moartea lui Spiru Haret.
Rezultalul la care a ajuns în teza sa, caracterizat de H. Poincare drept «o mare
surpriză», precum şi contribuţiile aduse de el la studiile despre mişcările medii ale
lumii şi despre planeta Jupiter au fost luate în considerare şi apreciate în mod
deosebit de Comisia internaţională pentru denumiri selenare, care, la începutul anu
lui curent, a acordat unui crater situat în zona sud-estică a părţii invizibile a Lunii
numele marelui om de ştiinţă Spiru Haret. «In concepţia membrilor comisiei, <—
a spus între altele' profesorul George Fields de la Universitatea Harward (S.U.A.)
într-o alocuţiune transmisă de la faţa locului de postul de radio Bucureşti — cra
terele de pe Lună nu pot primi decît numele celor mai iluştri oameni de ştiinţă ai
omenirii. Spiru Haret este unul dintre aceştia. De numele său se leagă importante
studii care stau la baza dezvoltării astronomiei moderne, lucrările sale constituind
opere de referinţă. Atribuirea numelui lui Spiru Haret unui crater selenar onorează
nu numai memoria marelui savant, ci şi ştiinţa românească».
•întors de la Paris în primăvara anului 1878 cu rezultate din cele mai remar
cabile, Haret a fost numit de îndată profesor suplinitor la gimnaziul «Mihai Bravul»
din Bucureşti, dar peste puţin timp, în anul 1882, avea să fie încadrat în învăţămîntul superior, după ce, în anul 1881, fusese numit profesor de matematici la seminarul
«Nifon Mitropolitul» din Bucureşti, unde a activat însă scurt timp.
Ar fi ajuns departe pe drumul ştiinţei pe care o slujea, dar, stăpînit de un
înalt sentiment de iubire faţa de patrie, faţă de poporul din care s-a ridicat, Haret
şi-a consacrat activitatea şi altor doriienii, legate de luminarea şi progresul poporu
lui, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a oamenilor. Calităţile lui Haret ca om de
ştiinţă au fost valorificate de el însuşi, ele contribuind în mare măsură la corecti
tudinea şi eficacitatea activităţii sale politice, desfăşurată îndeosebi ca ministru de
Instrucţie şi Culte, în anii 1897— 1899, 1901— 1904 şi 1907— 1910.
Prin bogata şi înnoitoarea activitate desfăşurată ca ministru al instrucţiunii pu
blice, Spiru Haret a intrat în istoria culturii noasre ca reformator al şcolii româneşti,
eonsiderînd şcoala ca funcţie de viaţă a organismului social, ca şcoală pentru
viaţă, legată organic de interesele şi nevoile poporului.
*
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«Ne-am silit, — spunea Haret — să utilizăm activitatea corpului didactic şi
în afară de şcoală, punînd-o în serviciul luminării poporului şi a deşteptării lui la
o viaţă intelectuală, morală şi economică mai bună». Cu preţiosul sprijin şi stră
duinţa cadrelor didactice, Spiru Haret a înfiinţat obşti de arendare şi cumpărare
a pămîntului, bănci populare, cooperative de consum, şcoli de adulţi, biblioteci
şcolare, teatru sătesc, şezători săteşti ş.a. Au fost înfiinţate cunoscutele reviste
«Albina» (1897) şi «Revista generală a învăţămîntului» (1905). Societatea «Steaua»
care edita broşuri pentru ridicarea culturii poporului, în colecţia cu acelaşi nume,
a întreprins măsuri practice pentru orientarea Casei Şcoalelor în vederea construirii
de localuri de şcoli în comunile rurale, dotarea lor cu material didactic şi cu bi
blioteci, publicarea unor lucrări clasice de pedagogie, publicarea unor lucrări origi
nale privitoare la diferite subiecte din domeniul ştiinţe, traduceri ş.a., tipărirea căr
ţilor necesare seminariilor, şcolilor normale, şcolilor de agricultură etc.
A sprjinit colecţionarea de cîntece vechi populare, iar pentru cunoaşterea tre
cutului poporului nostru şi conservarea patrimoniului naţional a înfiinţat «Comisia mo
numentelor istorice».
Mare patriot, iubitor şi educator al tineretului patriei, Spiru Haret a fost unul
din cei mai de seamă susţinători al jocului naţional «oina», hotărind chiar din pri
mul an de ministeriat al său, în 1897, generalizarea şi popularizarea acestui joc în
toate şcolile din ţară şi instituind «concursuri anuale de joc de oină pentru elevii
şcolilor primare, secundare şi şcolilor normale».
Remarcabilele trăsături ale personalităţii lui Haret, ca sociolog şi om politic
au fost puse în evidenţă de atitudinea sa faţă de situaţia în care se găsea ţărăni
mea, expusă în broşura «Chestia ţărănească», scrisă în anul 1905, «chestie» care
pentru Haret însemna ridicarea nivelului de cultură al ţărănimii, nu ca un scop în
sine, ci ca un mijloc de apărare împotriva nemiloasei exploatări, un mijloc «pen
tru îmbunătăţirea soartei materiale a ţăranului». Acuzat că a contribuit în mare
măsură la provocarea răscoalelor ţărăneşti din primăvara anului 1907, Spiru Haret
nu s-a apărat de această învinuire gratuită, ci a fost printre puţinii intelectuali care
au luat apărarea ţărănimii în acea perioadă sîngeroasă, a numeroşilor învăţători şi
preoţi urmăriţi, arestaţi şi judecaţi pentru că îndemnaseră pe ţărani să se opună
acţiunilor de spoliere din partea cămătarilor satelor.
In lucrarea sa «Mecanique sociale» tipărită în anul 1910 şi retipărită în limba
română în anul 1969 de Editura ştiinţifică, menţionează printre forţele sociale şi rer
ligia, dar nu insistă asupra ei. în calitatea sa de ministru al cultelor, Spiru Haret
s-a preocupat, desigur, şi de problemele bisericeşti, aşa cum se poate constata prin
tre altele din broşura «Criza bisericească» tipărită în 1912, prin care, pentru «pacea
şi liniştea în Biserică», cerea să se pună capăt «amestecului celor ce nu au ce căuta
într-însa».
în vederea desfăşurării vieţii bisericeşti pe făgaşul rosturilor ei, Haret i-a ve
nit în sprijin cu unele reforme şi înfăptuiri importante, ca înfiinţarea Casei Bise- *
ricii pentru conservarea şi administrarea bunurilor bisericeşti, înfiinţarea Consistoriului superior bisericesc, înfiinţarea seminariilor de la Rîmnicul Vîlcii şi Galaţi,
înfrînarea prozelitismului romano-catolic ş.a. Din numeroasele scrisori adresate preo
tului folclorist Teodor Bălăşel din judeţul Vîlcea, se poate constata — aşa cum în
suşi preotul T. Bălăşel spune în prefaţa broşurii în care le-a publicat — că Spiru
Haret «dorea sincer să vadă Biserica şi pe preoţi ridicaţi la locul cel mai de cinste
în Stat, prin munca pusă în folosul binelui obştesc. Era duşmanul inerţiei şi dorea
o Biserică activă, aşa cum cer sfintele aşezăminte sub antiquo ale ei. El nu se putea
împăca cu forma lipsită de fond».
Pe «Drumul lui Haretu», cum se numea o parte din şoseaua naţională Bucureşti-Bacău prin ţinutul Vrancei, era pe la anii 1760— 1770 «Fîntîna lui Haretu», am
bele denumiri fiind legate de strămoşii lui Spiru Haret. Tot cu o fîntînă a vrut
marele sculptor Constantin Brâncuşi să exprime preţuirea şi recunoştinţa poporului
faţă de marele om de ştiinţă şi cultură Spiru Haret, dar realizarea ei a fost ză
dărnicită de ministrul de interne din anul 1914, Vasile G. Morţun, care, cerîndu-i şi
comandîndu-i să facă pentru Haret o statuie, n-a fost mulţumit de macheta fîntînii,
al cărui simbolism şi a cărei valoare artistică n-a putut să le înţeleagă şi să le
aprecieze. «Matematician care se ocupa de luminarea satelor, — spunea Brâncuşi — ,
Haret fusese un izvor de apă vie pentru ţărănime şi luminătorii ei — învăţătorii.
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M-am gîndit să fac o fîntînă arhaică şi stilizată pentru una din Pieţile Bucureştiului. O fîntînă' reală, cu apă pentru călătorii însetaţi. Şi am scris pe ea «Fîntîna
lui Haret». Memoria ministrului apărea pentru bucureşteni în legătură cu activitatea
lui pentru ţărani şi reînvia pentru orăşeni un vechi obicei ţărănesc. La ţară se spune
«cişmeaza lui cutare, cişmeaza lui cutărică» după numele ctitorilor. Morţun mi-a re
fuzat fîntîna arhaică. Am rămas cu ea pe braţe şi cu turmentele intime sporite;
nu am vrut să mai fac altă machetă». Pe machetă, Brâncuşi scrisese ca motto o
chemare semnificativă pentru caracterizarea personalităţii celui căruia îi era închi
nată fîntîna: «Veniţi şi vă adăpaţi la izvoarele vieţii, voi cei însetaţi de cultură!»
Dar prinosul de recunoştinţă şi omagiul poporului român adus lui Spiru Haret
a fost concretizat, întru veşnica lui amintire, prin statuia ce i s-a înălţat în anul
1935 în Piaţa Universităţii din Bucureşti, operă sobră şi impunătoare a sculptorulir
Ion Jalea.
Iar anul acesta, la împlinirea a 125 de ani de la naşterea sa, întregul popor
i-a împletit cunună de omagii şi elogii, în cadrul unor numeroase şi variante ma
nifestări comemorative, sărbătorirea acestei aniversări fiind inclusă şi în progra
mul manifestărilor recomandate de U.N.E.S.C.O.
Astfel, la 14 februarie s-a desfăşurat la Muzeul Arhivelor o sesiune de co
municări ştiinţifice privind personalitatea ilustrului cărturar, organizată de Direcţia
generală a Arhivelor Statului.
La acelaşi Muzeu a avut loc în ziua de 19 februarie vernisajul unei expoziţii
documentare de manuscrise, cărţi, fotografii oglindind viaţa şi activitatea lui Spiru
Haret, a cărui personalitate a fost evocată cu acest prilej de prof. dr. ing. Radu
Haret, nepot al unui frate al său, şi de muzeograful Virgiliu Teodorescu.
O altă expoziţie documentară comemorativă s-a deschis în ziua de 11 martie
la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România. In cadrul expoziţiei, vizita
torii au avut prilejul să vadă manuscrise, cărţi, fotografii şi alte mărturii ilustrative
pentru activitatea ştiinţifică şi socială a lui Spiru Haret, aflînd totodată că pe harta
selenară este înscris numele marelui savant român, fapt pe care l-am menţionat
mai sus.
Academia Republicii Socialiste România, Ministerul Educaţiei şi Invăţămîntului şi Academia de ştiinţe sociale şi politice au comemorat pe Spiru Haret în ca
drul unei sesiuni ştiinţifice cu tema «Tradiţiile progresiste alt învăţămîntului româ
nesc» desfăşurată în ziua de 29 martie 1976. Au v o rb it: Paul Niculescu, academicie
nii Caius Iacob, Ştefan Pascu şi Şerban Ţiţeica, profesorii Mircea Maliţa, Ştefan Bârsănescu şi Stanciu Stoian, membri corespondenţi ai Academiei Republicii Socialiste
România, profesorii Traian Lugu şi Radu Haret, relevînd contribuţia adusă de Spiru
Haret la modernizarea învăţămîntului românesc şi în domeniile social-politic şi ştiin
ţific.
Dintre numeroasele manifestări comemorative care au avut loc în centrele cul
turale din ţară menţionăm : simpozion cu tema «Spiru Haret, pedagog naţional» ţinut
la Constanţa în ziua de 16 februarie, organizat de biblioteca judeţeană în colaborare
cu Casa corpului didactic şi Institutul pedagogic din localitate; expoziţie la liceul
«Vasile Alecsandri» din Galaţi, cu cărţile tipărite de Spiru Haret şi despre el, pre
cum şi fotografii din viaţa marelui om de cultură şi de ştiinţă, expoziţie deschisă în
ziua de 23 februarie; simpozion la Institutul pedagogic din Oradea, în ziua de 29
februarie, în cadrul căruia profesorii şi studenţii acestei instituţii au evocat prin
comunicări şi referate personalitatea lui Spiru Haret.
Ziarele şi revistele au omagiat, de asemenea, prin articole evocatoare şi apre
ciative, pe «omul şcoalei», «părinte al ţărănimii», «democrat sincer», «mare patriot»,
«marele Haret», calificative care sugerează activitatea multilaterală, dimensiunile
operei celui căruia adversarii săi îi aduceau acuzaţia că e «revoluţionar», «omul răs
coalei», «instigator la răscoală», epitete care îi aduc astăzi un spor de preţuire.
Aşa cum spune un cu cunoscător de aproape al său, (Const. Kiriţescu), Spiru Haret
era «un om perfect de stăpîn pe sine : nu se intimida de vîrful otrăvit al săgeţii,
nici nu se îmbăta de fumul aromat al cădelniţei».
Referindu-se la anii cînd Haret a fost îndrumătorul învăţămîntului românesc,
marele savant Nicolae Iorga îl înglobează în expresia : «era marelui ministru Sp.
C. Haret».
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Televiziunea română i-a dedicat «celebrului matematician, sociolog şi om po
litic român, cel care a reorganizat pe baze moderne învăţămîntul de toate gradele
în ţara noastră», Spiru Haret, un film evocator, comemorativ, temeinic documentat,
în zilele de 27 martie şi 3 aprilie, în cadrul emisiunii «O viaţă pentru o idee».
Prof. dr. docent Ştefan Bârsănescu, membru corespondent al Academiei Române,
îl prezintă pe Spiru Haret, în articolul omagial din ziarul «Scînteia», (17 februarie
1976), ca pe «un ilustru înaintaş al şcolii moderne româneşti», pe care-1 «putem situa
fără şovăire printre marile personalităţi ale culturii, ale pedagogiei universale», iar •
în încheiere îi face o cuprinzătoare caracterizare : «La Haret distingem acea trăsă
tură emoţionantă, profund umană, specifică multora din marile personalităţi ale
poporului nostru : conştiinţa misiunii patriotice, sociale, a înaltei îndatoriri pe care
o au faţă de poporul care i-a născut».
Este ceea ce se desprinde şi din rîndurile testamentare scrise de Spiru Haret
spre sfîrşitul vieţii sale : «Plec din lume cu mulţumirea că nu mi-am pierdut vremea
şi că mi-am îndeplinit datoriile atît pe cît puteam să le îndeplinesc în împrejurările
în care am trăit şi în marginea puterilor mele fizice şi intelectuale».
Un om mare, care a plecat pentru totdeauna în lumea drepţilor în ziua de 17
decembrie 1912, dar a rămas în amintirea, cinstirea şi recunoştinţa întregului popor
român, pe care l-a iubit şi l-a sprijinit din toată inima, în împrejurările istorice
cunoscute.
VIZITELE PREŞEDINTELUI NICOLAE CEAUŞESCU ÎN GRECIA ŞI KUWEIT. —
Seria istoricelor itinerare de pace, înţelegere şi cooperare ale preşedintelui Româ
niei, Domnul Nicolae Ceauşescu, a fost continuată cu vizitele oficiale făcute în
Grecia, în zilele de 26—29 martie a.c., şi în Kuweit, în zilele de 29— 31 martie.
în Grecia, preşedintele Nicolae Ceauşescu şi Doamna Elena Ceauşescu s-au
bucurat de o primire deosebit de călduroasă, de manifestări de simpatie şi înaltă
stimă, expresie a relaţiilor tradiţionale de prietenie dintre poporul român şi
poporul grec.
Schimbul de vederi pe care preşedintele Nicolae Ceauşescu l-a avut, în cursul
vizitei, cu şeful statului elen, Constantin Tsatsos, precum şi convorbirile oficiale
purtate cu primul ministru Constantin Karamanlis au deschis perspectivele unei
largi dezvoltări ale relaţiilor de prietenie şi cooperare între cele două popoare,
făcîndu-se paşi mari pe această cale prin semnarea unui Acord pe termen lung de
colaborare economică şi cooperare industrială şi tehnică, un Acord comercial pe
termen lung, precum şi un Acord de plăţi.
în timpul petrecut pe pămîntul vechei Elade, înalţii oaspeţi români au vizitat
Complexul arhitectonic de pe Acropole, care concentrează cele mai reprezentative
monumente ale civilizaţiei antice greceşti, modernele şantiere navale de la Scaramanga, situate între Pireu şi golful Eleusis, portul Pireu — poarta maritimă a Greciei,
precum şi oraşul Delfi, unul din centrele cele mai renumite ale lumii elene antice.
în dimineaţa zilei de 28 martie, preşedintele Nicolae Ceauşescu a primit la
Palatul prezidenţial din Atena reprezentanţi ai călugărilor români de la Muntele
Athos, care au ţinut să aducă omagiul lor şefului statului român şi să-i mulţu
mească pentru eforturile pe care le depune, împreună cu conducerea Republicii
Elene, pentru dezvoltarea pe mai departe a relaţiilor tradiţionale bune dintre cele
două ţări, pentru promovarea spiritului păcii în Balcani şi în lumea întreagă. Pre
şedintele Nicolae Ceauşescu le-a mulţumit pentru sentimentele exprimate şi a dat
o apreciere deosebită faptului că, trăind în Grecia, ei aduc o contribuţie la priete
nia dintre cele două popoare şi, împreună cu confraţii lor greci şi întreaga comu
nitate, continuă să păstreze tradiţiile şi valorile culturale şi spirituale de la Muntele
Athos. La convorbire au fost de faţă d-nii George Macovescti, ministrul afacerilor
externe, Nicolae Doicaru, consilier al preşedintelui Republicii, şi Ion Brad, amba
sadorul României la Atena.
Desfăşurată într-o atmosferă de profundă cordialitate, vizita preşedintelui Nicolae
Cearşescu împreună cu Doamna Elena Ceauşescu în Kuweit a fost încununată cu
rezultate rodnice, pozitive, reprezentînd o importantă contribuţie Ia adincirea con
lucrării reciproc avantajoase în toate domeniile.
Subliniind importanţa acestei vizite pentru dezvoltarea relaţiilor româno-kuweitiene, preşedintele Nicolae Ceauşescu declara: «Aş dori să exprim deplina mea
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satisfacţie pentru rezultatele convorbirilor pe care le-am avut cu emirul, cu prinţul
moştenitor, cu membrii guvernului şi alte personalităţi kuweitiene... Aceste rezultate
mă îndreptăţesc să afirm că vizita, convorbirile, documentele adoptate deschid o
pagină nouă în raporturile româno-kuweitiene».
Aşa cum se spune în Comunicatul comun, pornind de la dorinţa de lărgire a
cadrului juridic pentru dezvoltarea continuă a raporturilor lor bilaterale, cele două
părţi au procedat la semnarea unor acorduri de cooperare în domeniile: cultural,
ştiinţific, turismului, informaţiilor, transporturilor aeriene civile, poştelor şi teleco
municaţiilor.
Prin rezultatele lui, primul dialog româno-kuweitian la nivel înalt a deschis
largi perspective colaborării prieteneşti dintre România şi Kuweit.
VIZITELE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT AL GUINEEI-BISSAU ŞI
PREŞEDINTELUI SENEGALULUI IN ŢARA NOASTRĂ. — Activitatea pe care Româ
nia o desfăşoară cu consecvenţă în vederea extinderii şi aprofundării continui a
prieteniei şi colaborării cu ţările care au păşit pe calea dezvoltării lor independente
a fost concretizată recent şi prin vizitele oficiale făcute în ţara noastră de pre
şedintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, între 7 şi
10 aprilie 1976, şi de preşedintele Republicii Senegal, Leopold
Sedar Senghor, îm
preună cu doamna Colette Senghor, între 20 şi 25 aprilie.
Întîlnirea şi convorbirile dintre preşedintele Nicolae Ceauşescu şi preşedintele
Luis Cabrai, în cadrul vizitei efectuate, în România, de şeful statului GuineeaBissau, s-au încheiat cu rezultate rodnice, concretizate prin semnarea
Declaraţiei
solemne comune şi a unui Acord de cooperare economică, tehnică şi industrială pe
termen lung, ca şi prin încheierea unor acorduri şi înţelegeri de colaborare in dife
rite domenii de activitate: Acord comercial pe termen lung,
Acord de cooperare
. în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, precum şi un Protocol cu privire la
unele acţiuni de cooperare economică, menite să contribuie la lărgirea şi intensifi
carea conlucrării reciproc avantajoase, aducîndu-se o remarcabilă contribuţie la
cauza generală a conlucrării româno-africane, a păcii şi cooperării internaţionale.
La numai şapte luni după vizita neoficială în România, preşedintele Republicii
Senegal, Leopold Sedar Senghor, a fost din nou în ţara noastră, de data aceasta în
vizită oficială, împreună cu soţia sa, doamna Colette Senghor.
Preşedintele Leopold Sedar Senghor, «unul din poeţii renumiţi ai Africii», cum
a subliniat preşedintele Nicolae Ceauşescu în toastul rostit la dineul oficial oferit
în onoarea sa, profund cunoscător al istoriei şi culturii româneşti, cum s-a putut
constata din cuvîntările rostite de dînsul, şi îndeosebi din comunicarea despre «Uma
nismul românesc» făcută la Universitatea din Bucureşti, care i-a conferit titlul de
«doctor honoris causa», s-a bucurat de o primire şi atenţie deosebit de cordiale din
partea poporului român.
Şeful statului senegalez şi delegaţia care l-a însoţit au vizitat instituţii sociale,
culturale şi turistice din Capitală şi din judeţul Suceava. întîmpinaţi şi salutaţi de
I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, înalţii oaspeţi senegalezi au vizitat
mînăstirile Suceviţa, Moldoviţa şi Voroneţ, apreciind măestria artistică a meşterilor
anonimi care au creat, în spiritul tradiţiilor populare româneşti, valori inestimabile
intrate definitiv în patrimoniul artei universale.
Expresie a voinţei comune de a extinde relaţiile între ţările lor, cum se spune
în Comunicatul comun, cei doi preşedinţi au semnat Declaraţia solemnă comună a
Republicii Socialiste România şi Republicii Senegal, iar în spiritul principiilor în
scrise în ea, au fost încheiate şi semnate un Acord de cooperare economică, tehnică
şi ştiinţifică şi un Protocol de cooperare în domeniul mineritului, industriei, dezvol
tării rurale, asistenţei tehnice şi pregătirii de cadre.
Prin rezultatele cu care s-a încheiat, prin documentele semnate, care deschid
largi perspective pentru dezvoltarea continuă şi rodnică a relaţiilor de prietenie şi
colaborare între popoarele român şi senegalez, vizita preşedintelui Leopold Sedar
Senghor se înscrie ca un însemnat eveniment din istoria străduinţelor omenirii
pentru pace, bunăstare şi progres.
LUCRĂRILE SESIUNII M ARII ADUNĂRI NAŢIONALE. — în zilele de 15 şi
16 aprilie a.c. s-a desfăşurat prima etapă a lucrărilor în plen a celei de a treia
sesiuni din cadrul celei de a şaptea legislaturi a Marii Adunări Naţionale a Repu
blicii Socialiste România.
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După deschiderea lucrărilor, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria
fostului vicepreşedinte al Consiliului de Stat Emil Bodnaraş, care s-a stins din viaţă
în perioada care a trecut de la ultima sesiune, apoi a fost adoptată ordinea de zi
a sesiunii: 1. Validarea alegerii deputatului Iancu Drăgan ; 2. Depunerea jurămîntului de credinţă şi devotament faţă de Republica Socialistă România de către unii
deputaţi; 3. Proiectul de lege pentru adoptarea Programului naţional de perspectivă
pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România ; 4. Pro
iectul de lege pentru adoptarea Programului naţional pentru conservarea şi dezvol
tarea fondului forestier în perioada 1976— 2010; 5. Proiectul de lege pentru modi
ficarea şi completarea Legii nr. 5/1975 privind Congresul deputaţilor consiliilor popu
lare judeţene şi al preşedinţilor consiliilor populare, Conferinţa pe ţară a preşedinţilor
consiliilor populare, precum şi conferinţele judeţene ale deputaţilor consiliilor popu
lare ; 6. Proiectul de lege pentru adoptarea planului cincinal de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976— 1980.
După ce Marea Adunare Naţională a validat alegerea de deputat prevăzută
la punctul 1 al ordinei de zi şi s-a depus jurămîntul prevăzut la punctul 2, s-a
trecut la prezentarea succesivă şi la dezbaterea generală şi discutarea pe articole
a proiectelor de legi prevăzute la .punctele 3—5 ale ordinei de zi, fiind votate apoi,
în unanimitate, următoarele le g i: 1. Lege pentru adoptarea «Programului naţional
de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă
România», cuprinzînd, într-o concepţie unitară de largă viziune, problemele complexe
pe care le ridică gospodărirea raţională a tuturor resurselor de apă ; 2. Lege pentru
adoptarea «Programului naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului fores
tier în perioada 1976—2010», care cuprinde cele mai eficiente măsuri menite să
asigure în viitor sporirea producţiei de masă lemnoasă, gospodărirea judicioasă a
vînatului şi pescuitului, crearea unor condiţii cît mai bune pentru valorificarea
superioară a tuturor produselor pădurilor, creşterea rolului pădurilor în protecţia
mediului înconjurător; şi 3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5 din
23 iulie 1975 privind Congresul deputaţilor consiliilor populare judeţene şi al pre
şedinţilor consiliilor populare, Conferinţa pe ţară a preşedinţilor consiliilor populare,
precum şi conferinţele pe judeţe ale deputaţilor consiliilor populare, lege prin care
se instituie Camera legislativă a consiliilor populare, ca organ permanent cu carac
ter deliberativ.
După votarea acestor legi, preşedintele Marii Adunări Naţionale, Dl. Nicolae
Giosan, a anunţat că proiectul de lege pentru adoptarea planului cincinal de dez
voltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976— 1980,
aflat pe ordinea de zi, ca şi alte proiecte de legi ce se vor primi la Biroul M.A.N.
şi vor fi examinate şi avizate de către comisiile permanente competente, vor fi
supuse Marii Adunări Naţionale într-o altă şedinţă a actualei sesiuni, ale cărei
lucrări în plen vor fi reluate la o dată care va fi anunţată ulterior.
SESIUNEA ANUALĂ A ADUNĂRII GENERALE A ACADEMIEI REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA. — în zilele de 23 şi 24 aprilie s-au desfăşurat lucrările
sesiunii anuale a adunării generale a Academiei Republicii Socialiste România.
La primul punct al ordinii de zi a fost prevăzută alegerea noului preşedinte
al celei mai înalte instituţii culturale române, în scaunul rămas vacant în urma
încetării din viaţă a regretatului academician Miron Nicolescu. A fost ales in ‘una
nimitate savantul academician prof. dr. Theodor Burghele, care, mulţumind pentru
cinstea şi încrederea acordată, a dat asigurarea că va activa cu toată convingerea
şi din toate puterile pentru ca Academia să-şi îndeplinească menirea cu spor şi
cu strălucire, la înălţimea prestigiului de care se bucură.
Au fost prezentate, apoi, discutate şi aprobate, darea de seamă asupra activi
tăţii desfăşurate de Academie în anul 1975, şi planul de activitate pe anul în curs,
reliefîndu-se, în cadrul discuţiilor, succesele obţinute de membrii Academiei, de toţi
oamenii de ştiinţă, de cultură, în îndeplinirea sarcinilor puse de necesitatea întăririi
legăturilor dintre cercetare, învăţămînt şi producţie, în îndeplinirea datoriei de a
spori valorile materiale şi spirituale ale patriei.
-în cadrul lucrărilor a avut loc şi festivitatea decernării premiilor Academiei
Republicii Socialiste România pe anul 1974. Dintre lucrările premiate pe care le
implică profilul revistei noastre menţionăm: Bizanţ, Balcani, Occident la începutu
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rile culturii medievale româneşti (sec. X—XIV), de Răzvan Theodorescu, şi Reper
toriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor din Moldova, de Nicolae Stoi
cescu — (T.N.M.).
CENTENARUL
NAŞTERII
SCULPTORULUI
CONSTANTIN
BRÂNCUŞI,
(1876— 1976). Hobiţa este numele unui sătuc românesc din ţinutul Gorjului care avea
să intre în istoria omenirii prin strălucita operă de artă a unuia din fiii săi, marele
sculptor Constantin Brâncuşi, de la a cărui naştere s-au împlinit anul acesta, în
luna Făurar, 100 de ani.
Fiu de ţărani, pe care mama sa ar fi dorit să-l vadă în slujba divinităţii, Con
stantin Brâncuşi şi-a închinat viaţa artei, pe care a divizat-o, ridicînd-o pe culmi
de strălucire, cu dalta şi mîna lui. A plecat din satul românesc în lumea necunos
cută şi, prin sublimul artei sale, a ajuns cunoscut şi preţuit la cel mai înalt nivel
artistic în întreaga lume. Brâncuşi a fost — aşa cum sublinia scriitorul Adrian
Maniu cu 40 de ani în urmă — «un ţăran care şi-a luat din satul lui de munte
pirostiile şi căldarea de mămăligă, să trăiască tot româneşte în cetatea din soareapune», ajungînd unul din «sculptorii de geniu ai lumii întregi».
înzestrat cu talent pentru domeniul artei, Constantin Brâncuşi avea să-l ilus
treze în mod strălucit, după ce, în anii copilăriei, încercase să muncească «pentru
procopseală» ca ucenic de prăvălie. Talentul se cerea însă realizat. De aceea, după
ce şi-a însuşit cunoştinţe temeinice la Şcoala de meserii din Craiova şi apoi la
Şcoala naţională de arte frumoase din Bucureşti, a plecat, «fără alte mijloace decît
cunoştinţele însuşite», la Paris.
Luptînd, la început, cu multe greutăţi, Brâncuşi a fost nevoit să presteze la
Paris şi unele servicii, printrecare şi pe acela de paracliser la biserica ortodoxă
română, cîntînd uneori şi la strană, atunci «cînd dorul îl apuca de
vremurile
cînd fusese odată corist al Madonei din dud, al Izvorului Tămăduirii de la şoseaua
lui Kiseleff şi al lui D. G. Kiriac», cum spuneunul din cei mai apropiaţi şi
cunos
cători ai lui V. G. Paleolog.
Cu toate greutăţile întîmpinate, Brîncuşi şi-a desăvîrşit studiile Ia Şcoala na
ţională de arte frumoase din Paris, a lucrat scurt timp în atelierul veslitutului sculp
tor Auguste Rodin, cu al cărui realism nu s-a mai putut mulţumi, şi a pornit
apoi pe calea creaţiei proprii, a simbolismului cu rădăcini din specificul vieţii po
porului român, ajungînd «inovatorul sculpturii moderne», «clasicul sculpturii mo
derne», «miracolul Brâncuşi», «sculptorul formelor pure», «artist genial», «valoare
universală».
«Brâncuşi avea desigur privirile îndreptate spre cerul lumii — dar rădăcinile
lui au rămas adînc înfipte în pămîntul românesc», — spune într-un interviu, (în
revista «Tribuna», nr. 9/1976), cunoscutul interpret al artei româneşti şi moderne
Ionel Jianu, iar Mircea Eliade este de părere că «s-ar putea ca după ce a înţeles
importanţa unor creaţii moderne Brâncuşi să fi descoperit bogăţia artistică a pro
priei tradiţii ţărăneşti, să fi presimţit, în fond, posibilităţile creatoare ale acestei tra
diţii», ale cărei izvoare «se află în paleoliticul inferior şi în neolitic». Referindu-se
la Coloana fără sfîrşit, Mircea Eliade spune că este semnificativ faptul că Brâncuşi
a găsit în ea «un motiv folcloric românesc, columna cerului, care continuă o temă
mitologică atestată deja în preistorie şi care, de altfel, este destul de răspîndită în
lume». «În orice caz, — spune mai departe Mircea Eliade
în folclorul româ
nesc, Coloana cerului reprezintă o credinţă arhaică, precreştină, care a fost repede
creştinizată, deoarece o întîlnim în colinde. Cu siguranţă, Brâncuşi a auzit vorbindu-se despre Coloana Cerului în satul său natal sau în stînele din Carpaţi, unde a
ucenicit ca păstor». Subliniind apoi că Brâncuşi nu a ales «forma pură» a coloanei,
ci pe cea romboidală, evidenţiind astfel simbolismul ascensiunii, aminteşte totodată
şi sublinierea lui Ionel Jianu că formele romboidale «reprezintă un motiv decorativ
împrumutat de la stîlpii arhitecturii ţărăneşti» (Mircea Eliade, Brâncuşi şi mitolo
giile, trad. de Coriolan Băbeşti, în rev. «Orizont», nr. 7/1976).
Arta lui Brâncuşi, oricît ar fi ea de modernă şi universală, este în primul r\nd
românească, oglindită în frumoasele porţi ale curţilor ţărăneşti, în stîlpii crestaţi şi
înfloraţi ai pridvoarelor şi prispelor ţărăneşti, în masa şi scaunele rotunde şi joase
ale ţăranilor noştri tradiţionalişti, în pereţii şi capacele lăzilor de zestre, pe lingu
rile de lemn, pe furcile de tors, pe cavale şi fluiere, pe pistornice, pe crestele ca
selor unde străjuiesc cocoşi tăiaţi în lemn sau în tablă, în «stîlpii» de la capetele
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mormintelor, în minunatele troiţe de la fîntîni şi de la răspîntii în decorurile
veşmîntăriei ţărănimi române, în credinţele şi în basmele părinţilor şi strămoşilor
noştri.
Sursa de inspiraţie a celui care a îmbogăţit patrimoniul artistic al omenirii cu
opere nemuritoare pe care le-a numit Adam, Evaf Regele regilor, Fiul risipitor,
Rugăciune este însăşi viaţa spirituală a poporului din mijlocul căruia s-a ridicat,
ajungînd în stima şi elogiul lumii întregi, prin strălucita sa creaţie artistică. «în
«Rugăciunea» lui Brâncuşi — scrie profesorul Edgar Papu în revista «Tribuna Ro
mâniei» (nr. 79/1976) — o vedem pe ţăranca româncă îngenunchează în faţa icoa
nei, gata să bată mătănii după ce a aprins o lumînare». Scriind despre Complexul
de la Tîrgu Jiu pe care-1 caracterizează ca «încununarea unei creaţii», criticul de
artă Barbu Brezianu subliniază că asupra denumirii lucrării «Masa tăcerii» «s-au
emis o serie de presupuneri: în timp ce pe placa de marmură din grădina publică
a Tîrgu-Jiului a fost scrisă inscripţia trilin v ă: «Masa dacică», «La Table dacique»,
«Stol dacic» — ea a mai fost numită : «Masa apostolilor» (Ion Alexandrescu), «Masa
familiei», «Masa Cinei celei de taină», «Masa cinei nupţiale» (E. Ciucă, P. Pandrea),
iar V. G. Paleolog a intitulat-o «Masa omeniei şi a pomenei», «Masa flămînzilor
de spirit sau de minte» ; ultima titulatură coincide cu aceea a «Mesei flămînzilor»
auzită de Ştefan Georgeiscu-Gorjan în 1938 direct de la Brâncuşi» («Tribuna Româ
niei» nr. 79/1976). Notăm, după Adrian Petringenaru («Contemporanul» nr. 8/1976),
că în articolul despre Brâncuşi din prestigiosul dicţionar Benezit («Dictionnaire de
peintres, sculpteurs et graveurs», Paris, 1963) se spune printre altele: «Nelăsîndu-se cu nimic reţinut de la dorinţa sa de puritate împinsă pînă la absolut, va
dobîndi încredere şi va reuşi să acordeze la cerinţele mulţimii
o operă complexă:
a realizat aceasta la maturitate, cînd a ridicat, în orăşelul românesc Tg. Jiu, Poarta
care deschide grădina publică, cu Masa rotundă şi scaunele, dominate de Coloana
fără sfîrşit în metal poleit înaltă de 30 de metri. Ceea ce a putu-t face ca sculpto
rul să atingă acest rar acord este profunda expresie a spiritului naţional».
Referindu-se la filiaţia reală şi firească dintre Brâncuşi şi arta populară ro
mânească, Ion Frunzetti scrie, cu autoritatea sa de emerit critic de artă, că «fără
aerul tare al artei populare aspirat din copilărie, în satul său natal, fără exemplul
acelei decoraţii folclorice, care în plastica rustică românească face din reducerea
la schema esenţială a obiectului temeiul expresiei estetice, Brâncuşi nu s-ar fi putut
scutura de o constrîngere la sincronismul cu o contemporaneitate stînjenitoare, le
gată de trecut, şi n-ar fi avut viziunea inovatoare a artei viitorului. Dar Brâncuşi,
ciobanul evoluat apoi pînă la culmea rafinamentului, a trăit în contact cu arta vie
a poporului».
într-un amplu şi documentat articol publicat în revista «Art Journal» editată
de Asociaţia americană a colegiilor de artă, numărul de iarnă 1975/1976, d-na Edith
Balaş demonstrează originile general româneşti ale artei lui Brâncuşi, arta lui dove- ^
dindu-se a fi produsul unei spiritualităţi naţionale ale cărei însuşiri exprimate în
forme originale au dat rezonanţe mondiale operei lui nemuritoare (T. Dumitru, în
«România literară» nr. 21/1976).
Prin viaţa şi creaţia sa, prin întreaga sa operă, Constantin Brâncuşi a fost şi
este un mare român, şi prin arta sa românească a ajuns marele sculptor al timpu
rilor moderne, realitate ce reliefează întru totul «omenirea lui românească şi genia
litatea lui universală», menţionate prin această frumoasă formulă caracterizatoare
de Petru Comarnescu în «Cuvînt înainte» la cartea lui V. G. Paleolog, Tinereţea
Iui Brâncuşi.
Constantin Brâncuşi a închis ochii pentru totdeauna în atelierul său din
Paris, în ziua de 16 martie 1957, şi a fost prohodit de biserica română de acolo,
«plină de oameni, cu cîte o lumînare aprinsă în mînă», cum relatează unul din
prietenii săi apropiaţi, scriitorul Peter Neagoe («Tribuna» nr. 9/1976), fiind înmormîntat în cimitirul Montparnasse. «Prietenii — mai spune Peter Neagoe — au tre
cut pe lîngă mormînt şi au aruncat fiecare o garoafă albă ; apoi au primit colivă,
după datina străbună. Era felul în care Constantin îşi lua, pentru totdeauna, rămas
bun de la ei». Şi astfel a intrat, datorită meritelor sale, în veşnicia istoriei.
Despre personalitatea lui Constantin Brâncuşi şi despre opera lui s-a scris
relativ mult, îndeosebâ după moartea sa, atît în ţara noastră, cît şi în întreaga
lume. «Interesant este — spune criticul Ionel Jianu în interviul la care ne-am re-
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ferit în rîndurile de mai sus — că pînă în 1963 numărul lucrărilor despre Brân
cuşi era foarte restrîns... Astăzi cred că bibliografia despre Brâncuşi se ridică la
peste cinci mii de titluri. După 1963 a venit un fel de interes din toate părţile —
şi mai ales din partea tineretului, atras de posibilitatea unei alte înţelegeri a lu
mii, pe care o ferea opera lui Brâncuşi. E adevărat că s-a stîrnit şi un fel de fabu
laţie în jurul lui...». Lucrările sale au inspirat, de altfel, poeţi, autori de piese
de teatru şi compozitori, căpătînd aureolă de mit şi legendă.
Apoteozarea lui Constantin Brâncuşi, socotit părintele sculpturii moderne, a
atins vîrf de culmi in primele luni ale anului pe care-1 parcurgem, cu prilejul săr
bătoririi centenarului naşterii sale. Manifestările prilejuite de acest eveniment au fost
nenumărate şi variate, atît în ţară cît şi peste hotare, sărbătorirea centenarului
brâncuşian fiind inclusă şi în calendarul U.N.E.S.C.O. pe anul 1976.
Asociaţia «România» a omagiat pe Brâncuşi în cadrul unui simpozion care
s-a ţinut la Casa de cultură a Institutului român pentru relaţiile culturale cu străi
nătate, în ziua de 13 februarie 1976. Despre personalitatea şi opera marelui artist,
despre locul pe care creaţia sa îl ocupă în arta românească şi universală au vorbit
Cella Delavrancea, prof. dr. Dan Grigorescu, prof. dr. Edgar Papu şi Titus Mocanu,
critic de artă.
Academia Republicii Socialiste România, Academia de Ştiinţe Sociale şi Poli
tice, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Comisia naţională pentru U.N.E.S.C.O.
şi Uniunea Artiştilor Plastici au sărbătorit pe Brâncuşi cu prilejul centenarului naş
terii sale în cadrul unei şedinţe festive ţinută în aula Academiei R.S.R. în ziua de
2 martie, la care au luat cuvîntul acad. Ion Jalea, preşedinte de onoare al Uniunii
Artiştilor Plastici, Ion Frunzetti, preşedintele Secţiei de teorie şi istoria artei şi lite
raturii a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, membru al Comisiei Naţionale
pentru U.N.E.S.C.O., criticul de art ăDan Hăulică, membru corespondent al Academiei
de Ştiinţe Sociale şi Politice, vicepreşedinte al Asociaţiei internaţionale a criticilor
de artă, şi sculptorul Gheza Vida, membru corespondent al Academiei Republicii
Socialiste România. In comunicările făcute s-a subliniat meritul deosebit al lui
Brâncuşi de a fi înţeles şi de a fi dat, ca nimeni altul, expresie artistică sensului
adînc uman al izvoarelor populare şi naţionale, transmiţîndu -1 astfel umanităţii şi
posterităţii în propriul său limbaj de forme pure.
Brâncuşi a fost comemorat, de asemenea, de Uniunea Artiştilor Plastici, în cadrul
unui simpozion care a avut loc la sediul Uniunii, în ziua de 4 martie. Au vorbit
acad. Ion Jalea, preşedinte de onoare al U.A.P., criticii de artă Ion Frunzetti, Dan
Hăulică şi Barbu Brezianu şi sculptorii Mac Constantinescu, George Apostu şi Ion
Condiescu, relevînd originalitatea creaţiei brâncuşiene, strînş legată de străvechile
tradiţii ale artei noastre populare şi evidenţiind perspectivele pe care opera şi con
cepţiile ilustrului ar-tist român le-au deschis sculpturii moderne.
într-una din şedinţele cenaclului literar «G. Călinescu» de pe lîngă Academia
Republicii Socialiste România a conferenţiat despre «Specificul românesc în opera
brâncuşiană» V. P. Paleolog, prietenul apropiat al sculptorului.
Dintre manifestările aniversare din ţară menţionăm în primul rînd pe cele des
făşurate pe meleagurile natale, în întregul judeţ Gorj : concurs cultural «Omagiu lui
Brâncuşi» cu profil judeţean; adunări dedicate «Centenarului Brâncuşi» ; inaugu
rarea, in cadrul Muzeului judeţean, a unei secţii de arte plastice cu numele lui
Brâncuşi; expoziţie filatelică tematică în sala Casei de cultură a sindicatelor din
Tg. Jiu, punîndu-se la dispoziţia vizitatorilor, printre altele, şi cele trei timbre ale
emisiunii omagiale : Rugăciunea (0,55 lei), Masa tăcerii (1,75 lei) şi Portretul artis
tului (3,60 le i); expoziţie de artă populară la Pestişani; spectacole, cu proiecţii de
filme, diafilme şi diapozitive, şi multe altele.
Manifestări de o aleasă ţinută şi de amploare pentru cinstirea memoriei lui
Constantin Brâncuşi au avut loc şi la Craiova, Drobeta-Turnu Severin, în întreaga
Oltenie, precum şi în numeroase localităţi din întreaga ţară.
Cinematografia română i-a închinat lui Brâncuşi un bun film evocator şi docu
mentar, iar presa l-a omagiat în unanimitate printr-un impresionant număr de infor
maţii, reportaje, articole, studii şi reproduceri, consacrîndu-i pagini sau chiar numere
integrale, îndeosebi ziarele «Scînteia» şi «România liberă», revistele «Tribuna Româ
niei», «România literară», «Luceafărul», «Arta», «Tribuna», «Ramuri», «Orizont», «în 
drumătorul cultural» ş.a.
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«îndrumătorul cultural nr. 2, din februarie a.c., 1976, publică un interesant gru
paj bibliografic al unora dintre articolele, studiile şi lucrările mai recente apărute
în limba română despre Brâncuşi, iar «România literară» nr. 8/1976, sub titlul «Brân
cuşi — valoare universală», pune la îndemîna cititorilor o listă selectivă de cărţi
publicate asupra sculpturii lui în toate colţurile lumii, menţionînd totodată şi expo
ziţiile mai de seamă în care a fost prezentată peste hotare sculptura lui Brâncuşi.
Manifestările centenar-brâncuşiene nu s-aii încheiat însă. Muzeul de Artă al
Republicii Socialiste România pregăteşte o expoziţie Brâncuşi cu toate operele lui
aflate în ţară, în luna septembrie se va ţine la Bucureşti o sesiune ştiinţifică la care
vor fi invitaţi şi personalităţi de peste hotare care s-au ocupat cu viaţa şi creaţia
lui Brâncuşi, iar la Tg. Jiu i se va ridica un bust monumental. Vor fi tipărite noi
cărţi despre opera brâncuşiană şi vor fi reeditate cele două albume publicate de
editura «Meridiane» şi, respectiv, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.
Şi vor mai fi, probabil, şi alte manifestări de evocare, omagiere şi satisfacţii de
ordin spiritual şi patriotic.
Dintre manifestările de peste hotare consacrate comemorării sculptorului Con
stantin Brâncuşi, n o tăm : seară culturală la Biblioteca română din New York, spre
sfîrşitul lunii februarie ; seară culturală, la începutul lunii martie, la Muzeul Naţio
nal din Varşovia; seară Brâncuşi la Clubul internaţional al presei şi cărţii din
Wlocvl’awek-Polonia; seară culturală românească Brâncuşi organizată de filiala din
Kirseberg a Bibliotecii publice din Malmoe-Suedia ; pelerinaj la mormîntul lui Brân
cuşi din cimitirul parizian Montparnasse ; expoziţie de documente fotografice despre
viaţa şi opera lui Brâncuşi la Galeria pariziană «Centrul cultural 17» ; seară cultu
rală dedicată lui Brâncuşi la Havana, sub auspiciile Consiliului Naţional al Culturii
şi Uniunii naţionale a scriitorilor şi artiştilor din Cuba ; seară culturală Brâncuşi la
Muzeul de artă decorativă din oraşul universitar Lund-Suedia; prezentarea filmului
«Brâncuşi al României» la Academia britanică pentru arta filmului din Londra, film
realizat pe meleagurile româneşti de Consiliul artelor din Marea Britanie; seară
omagială Brâncuşi la Moscova, organizată de Asociaţia de prietenie sovieto-română
şi filiala regională Moscova a Uniunii artiştilor plastici din Republica Sovietică
Federativă Socialistă Rusă.
Au mai fost, desigur, şi vor mai fi în -ţările lumii şi alte multe dovezi de
cinstire şi omagiere a marelui artist care, aşa cum spune apreciatul secretar al Aso
ciaţiei «România», Virgil Cândea, în «Cuvenitul prinos» publicat în fruntea revistei
«Tribuna României» (nr. 79/1976), «ne-a dăruit privilegiul de a putea spune cu sta
tornică mîndrie că părintele scultpurii moderne este un român».
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Necropola neolitică de la Cernica şi tainele ei. — In 1960 în urma săpătu-

rilor efectuate pe şantierul arheologic de la Cernica, studierea vestigiilor date la
iveală a relevat specialiştilor o importantă descoperire : se aflau în faţa uneia dintre
cele mai mari necropole neolitice — numărul mormintelor fiind de ordinul sutelor
— din Europa şi chiar din lume, datînd din perioada anilor 4.400—4.200 î. Hr.
Recent s-a readtis în actualitate acest eveniment ştiinţific : «...Corelînd aceste
date, Ion Corvin Sîrgeorzan, directorul Observatorului astronomic popular a emis
o ipoteză interesantă. Utilizînd procedee moderne de calcul matematic, el a elaborat
o teorie a oscilaţiei soarelui pe orizont, pentru mileniul IV î. Hr. pe care a con
fruntat-o cu poziţia în teren a mormintelor...».
Cum s-a născut ideea acestei colaborări între două ştiinţe diametral opuse, la
prima vedere, cu rezultate atît de interesante ? Ion Corvin Sîngeorzan, totodată
membru al Comitetului naţional de astronomie al Academiei Republicii Socialiste
România a declarat: •
«Cu 16 ani în urmă, prof. univ. dr. docent Gheorghe Cantacuzino, descoperi
torul şi cercetătorul vestigiilor de la Cernica, a venit la Observatorul astronomic
popular, condus, pe atunci, de un alt reputat om de ştiinţă, prof. C. Drîmba. destăinuindu-i o idee care îl frămînta — aşezarea celor cîteva sute de schelete într-un
mod deosebit, neîntîlnit pînă atunci în alte necropole de asemenea vechime — şi
solicitînd totodată colaborarea. Prof. Drîmba m-a recomandat pe mine. Acesta a
fost începutul. A trebuit, apoi, să învăţ, realmente, multă preistorie, aplicînd cunoş
tinţele profesiei mele la acest domeniu. Ne-am oprit la studiul a 372 de vestigii
orientate spre răsărit. Treptat, de-a lungul anilor, după un mare volum de muncă,
s-au ivit rezultatele. Cu ajutorul calculului matematic, am elaborat o teorie a osci
laţiei soarelui pe orizont în mileniul IV î. Hr. confruntată cu poziţia în teren a
mormintelor. Am ajuns astfel la concluzia că încă din neolitic, — iar nu din epoca
bronzului, de cînd datează marele sanctuar calendar de la Sarmizegetusa deci, cu
circa patru milenii înainte — strămoşii noştri practicau acest ritual al soarelui,
avînd cunoştinţe extrem de avansate despre unghiul de variaţie al răsăritului soa
relui, cuprins între solstiţiul de vară şi cel de iarnă, despre echinochţii, anotimpuri
etc. Prin urmare, continuînd firul acestei ipoteze se poate spune că exista terenul
ştiinţific pentru elaborarea unui calendar, ţinînd seama, totodată că avem de-a face
cu primele cunoştinţe astronomice pe teritoriul patriei noastre. Această descoperire
este deosebit de importantă.
De altfel ea a fost prezentată Academiei în luna mai anul trecut, iar interesul
stîrnit în rîndul specialiştilor din întreaga lume este confirmat şi de includerea ei
în programul oficial al celui de al IX-lea congres al Uniunii internaţionale a ştiin
ţelor preistorice şi protoistorice ce va avea loc în luna septembrie la Nissa».
9

Intensa activitate comercială a strămoşilor noştri.— Muzeul de istorie din

Focşani se află în posesia unui tezaur de monede vechi greceşti, datînd din secolele
B. O. R. - 4
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III—I, î. Hr. care au fost descoperite în zona montană a Nărujei. Asemenea monede
au mai fost scoase la iveală şi în sud-estul Transilvaniei.

• Identificarea numelui unui nou rege al getodacilor la Buridava, Thiamarcos. — Din relatările cunoscutului istoric şi scriitor Ion Horaţiu Crişan, reiese că
pe teritoriile localităţilor Ocniţa şi Cosota, aparţinînd oraşului Ocnele Mari, jud. Vîlcea,
s-a descoperit un mare complex arheologic a cărui cercetare sistematică se efec
tuează de către un colectiv de cercetători de la Institutul de arheologie din Bucu
reşti şi de la muzeul din Rîmnicu Vîlcea, condus de prof. D. Berciu. Dezvelirea
complexului este departe de a se fi încheiat şi mai ales sîntem departe de a se fi
lămurit multiplele probleme pe care le ridică această deosebit de interesantă desco
perire ce aduce numeroase lămuriri. Ea aruncă lumină nu numai asupra istoriei
daco-geţilor din această zonă, ci şi asupra întregii istorii a strămoşilor noştri. Pînă
acum au fost descoperite mai multe cetăţi situate pe înălţimi ce depăşesc altitudinea
de 600 m. Pe pantele acestora, pe terase amenajate de mîna omului, s-au descoperit
numeroase locuinţe şi ateliere. Cetatea cea mai importantă este situată pe o înălţime
în formă de potcoavă (cetatea nr. 1 ) în sistemul de apărare al căreia, pe lîngă
valuri de pămînt şi palisade de lemn, intră şi ziduri de piatră durate din blocuri.
O importanţă deosebită o prezintă descoperirea necropolei aşezării, situată la poalele
uneia din înălţimi. Este vorba despre morminte de incineraţie, fără tumuli, în gropi
simple sau în urne. Pînă acum s-au descoperit peste 100 de asemenea morminte şi
necropola de aici este cea mai mare şi cea mai bine cercetată din toată lumea
geto-dacică aducînd contribuţii esenţiale cu privire la practicile funerare ale stră
moşilor noştri. Deosebit de interesante sînt atelierele în care se prelucrau fierul,
bronzul şi argintul.
In perimetrul cetăţii mari s-a descoperit un edificiu, un «palat» cu mai multe
încăperi subterane, săpate în stîncă, singurele păstrate pentru că restul clădirii a
fost de lemn şi a căzut pradă unui violent incendiu ce a mistuit întreaga aşezare.
In cele trei încăperi subterane ca şi în celelalte locuinţe, ateliere sau morminte
s-a descoperit un imens material arheologic de o rară bogăţie şi varietate constînd
din ceramică de diverse forme şi tipuri lucrată cu mîna sau la roată, apoi podoabe,
unelte, arme etc. Pe lîngă produsele autohtone s-au găsit numeroase mărfuri de
import venite din lumea elenistică şi romană dovedind legăturile pe care le între
ţinea centrul dacic de la Ocnele Mari cu lumea greco-romană. Se mai cuvin adău
gate monedele romane din* timpul Republicii sau de la începutul imperiului sau cele
autohtone care le imită pe cele republicane romane. Pe baza tuturor celor amintite
s-a putut stabili că aici a existat un puternic şi prosper centru geto-dacic al cărui
început se situează spre sfîrşitul secolului al II-lea î. Hr. şi care a durat pînă în
prima decadă a secolului I d. Hr. pe timpul împăratului Augustus. Două monede
ale acestuia s-au găsit în încăperile subterane ale «palatului» de care vorbeam.
Complexul reprezintă fără îndoială una dintre acele dava menţionate de geograful
Ptolomeu şi tradus de el prin grecescul polis — oraş. El a fost identificat cu Buri
dava, ce nu figurează în textul geografului antic însă pe care îl întîlnim în epoca
romană ca important castru şi aşezare situat pe drumul ce lega Romulo, peste
Carpaţi, de Capul Stenarum, azi Boiţa (jud. Sibiu). Buridava romană identificată la
Stolniceni (Rîmnicu Vîlcea) a preluat numele localităţii autohtone ce a putut fi
la Ocnele Mari. Geograful Ptolomeu menţionează în această zonă pe buridavensi.
în campania anului 1973, într-una dintre încăperile subterane ale marelui edificiu despre care am vorbit, s-au descoperit fragmente dintr-un vas mare de lut
«
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pentru păstrat provizii (chiup). Sub buza acestuia înainte de ardere s-a scris — aşa
cum a demonstrat de curînd prof. I. I. Russu — BACIE(YC) 0IAMAPKO(c) care se
traduce prin «(vasul) regelui Thiamarcos» în cazul în care este vorba de genitiv
(terminaţia celor două cuvinte lipseşte) sau la nominativ «regele Thiamarcos» ca
proprietar al atelierului de olari unde s-a lucrat vasul. Este lipsit de importanţă,
în contextul nostru, dacă cele două cuvinte sînt la un caz sau altul, deosebit de
importantă
şi senzaţionalăeste însă menţionarea într-o scriere autentică contem
porană a unui rege geto-dac Thiamarcos în nord-estul Oltenie.*, unde va lua fiinţă
mai tîrziu provincia romană Dacia Malvensis. Eminentul cunoscător al limbii getodacilor care a descifrat inscripţia de pe vasul descoperit la Ocniţa-Cosota ne asi
gură că numele noului rege daco-get este de cea mai autentică factură tracică şi
pentru aceasta găseşte şi citează numeroase şi convingătoare analogii.
Firesc se pune întrebarea : cînd anume a domnit regele Thiamarcos ? Răspunsul
la această
întrebare îl vomgăsi în analiza complexului în care s-a descoperit vasul,
în subsolul aceleiaşi clădiri s-au descoperit numeroase vase şi obiecte ce se datează
în a douajumătate a secolului I î. Hr. şi în primul deceniu al veacului următor.
Sfîrşitul clădirii ca şi al întregii aşezări mistuită de foc, ne sînt indicate de cele
două monede ale împăratului Augustus amintite deja.
Aşadar, regele Thiamarcos a domnit în răstimpul cuprins între a doua jum ă
tate a secolului I î. Hr. şi la începutul celui următor, fără să putem face precizări
mai exacte. El a fost deci unul dintre urmaşii marelui rege Burebista, la moartea
căruia, întîmplată în anul 44 î. Hr., împărăţia lui s-a dezmembrat: «atunci în patru
părţi iar mai tîrziu în cinci» — după cum ne informează Strabon — şi chiar in
mai multe am adăuga noi, «căci asemenea împărţiri sînt vremelnice — ne spune în
continuare autorul antic — schimbîndu-se după o împrejurare sau alta». Din vasta
stăpînire a lui Burebista s-au desprins zone mai mari sau mai mici pe care au stăpînit diverşi regi. Numele celor din Dobrogea ne erau cunoscută din izvoarele antice
pentru că ei au venit în contact cu romanii ce căutau să-şi extindă hotarele pînă
la Dunăre. Iată acum un asemenea rege care a domnit peste geto-dacii din zona
Vîlcii şi a Argeşului fără să putem preciza limitele teritoriului său. Ştim însă că
centrul acestuia, reşedinţa regelui se afla la Ocnele Mari de azi unde s-a desco
perit vasul ce-i poartă înscris numele. Fraza respectivă a fost scrisă în limba greacă
şi cu alfabetul grecesc şi de aceea ridică problema existenţei unor texte scrise în
limba strămoşilor noştri fie cu litere greceşti fie cu litere latine (A se vedea şi
«Mitropolia Olteniei»).

• încă două aşezări romane aur văzut’ lumina zilei.

— Au fost identificate
iouă aşezări romane aflate în zona actualelor localităţi Boroşeneul Mare şi Tîrgu Secuiesc.
Săpăturile arheologice de la Boroşeneul Mare au scos la iveală urme ale zidului
exterior, ale turnurilor porţilor castrului, obiecte din ceramică şi metal, monede,
cărămizi ştampilate, pietre cu inscripţii. Studiile epigrafice întreprinse au dus la
concluzia că acest castru roman a fost ridicat la începutul secolului al II-lea. Res
turile unor ziduri de piatră, fragmente de tuburi de apeduct, ţigle de acoperiş, vase,
amfore şi opaiţe din epoca romană constituie elementele depozitului arheologic de
la Tîrgu Secuiesc.

• Continuitatea de veacuri a populaţiei româneşti de pe teritoriul Mol
dovei.— Ultimele cercetări arheologice din regiunea subcarpatică a Moldovei au adus
noi dovezi ale continuităţii populaţiei autohtone. Directorul muzeului de istorie al jude
ţului Bacău, Prof. Ioan Mitrea, făcînd bilanţul ai\ului arheologic 1975, a informat că
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cercetările de la Izvoare — Bahna şi Davideni (Neamţ) au scos la lumină urme
ale culturii materiale aparţinînd populaţiei autohtone din epoca formării poporului
român, respectiv secolele V— VII şi V III— IX.
Inventarul celor două sate descoperite în localităţile menţionate dovedeşte
prezenţa, în primul rînd, a unei populaţii autohtonesedentare, care se
ocupa cu
agricultura, creşterea vitelor şi care practica şi numeroase meşteşuguri. Cultura
materială descoperită în cele două sate îşi dezvăluie rădăcinile sale locale, se inte
grează în mod organic în cultura materială a populaţiei autohtone romanizate din
spaţiul carpato-dunărean şi constituie o nouă probă ştiinţifică a integrării organice
a acestui teritoriu în aria etnogenezei româneşti.
Arheologii băcăoani au continuat şi cercetările în cetăţuia dacică de la Răcătău
(sec. I î. Hr., sec. I d, Hr.). Mai mult, inventarul descoperit atestă o unitate a civi
lizaţiei geto-dacilor din întreg spaţiul carpato-dunărean. Aceste descoperiri arheo
logice fac, de altfel, obiectul unei expoziţii itinerante, publicul larg putînd lua astfel
adevărate lecţii de istorie.
Inventarul respectiv va fi expus şi în oraşele mari ale ţă r ii: Bucureşti, ClujNapoca şi Bacău (R.L. 23. IV. 1976).

• Oraşul Bistriţa mai vechi cu încă 1000 de ani de cum s-a ştiut. — Pînă
de curînd, istoricii considerau Bistriţa printre aşezările relativ tinere din ţara noastră.
Iată însă că în zona de nord-est a teritoriului actual al oraşului Bistriţa arheologii
au descoperit vatra unei mai vechi aşezări, întinsă pe cîteva zeci de hectare. Aici
au fost identificate pînă acum peste 40 de locuinţe din epoca dacică şi dacoromană.
Numeroase alte urme materiale datează din secolele V— XI. Deşi, potrivit ulti
melor descoperiri arheologice, Bistriţa este mai «bătrînă» cu un mileniu, cine
poposeşte azi aici are revelaţia unui oraş care-şi trăieşte cu adevărat, o nouă tine
reţe, chiar dacă vechea aşezare din nord-estul său a fost denumită Bistriţa antică.
❖

DOCUMENTE GRĂITOARE ALE CIVILIZAŢIEI ROMÂNEŞTI
• Biserica rupestră „Corbii de piatră**. — Recent a fost reconsiderat un mo
nument al artei medievale româneşti, mai puţin cunoscut, biserica rupestră «Corbii de
piatră» — ce s-a dovedit, în urma unor minuţioase cercetări, a dispune de cel mai
vechi ansamblu de pictură din Ţara Românească, cunoscut pînă astăzi.
Materialelor arheologice ilustrînd perioada stăpînirii romane în Dacia (sec. II—III)
Cîmpulung, săpat iniţial într-un perete de piatră (căreia i s-a adăugat, în secolul
trecut o construcţie din lemn) a luat naştere, după aprecierile specialiştilor, în
pragul veacului al XlV-lea, în vremea de început a organizării ca stat a Ţării
Româneşti. A fost analizat stilul construcţiei, remarcîndu-se îmbinarea perfectă între
piatră şi lemn, prezenţa unor elemente stilistice de provenienţă orientală, precum şi
analogia bisericii cu alte monumente rupestre destinate cultului creştin, existent in
Italia şi Macedonia aceleiaşi epoci.
Cel mai interesant este însă ansamblul pictural iniţial, păstrat în parte şi care
are meritul de a valorifica tradiţii picturale locale arhaice; unele detalii iconografice vădesc şi influenţe ale stilului pictural de factură bizantină. Corelarea acestor
date, la care se adaugă prezenţa inscripţiilor exclusiv greceşti, a permis situarea
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monumentului cu circa două secole mai înainte faţă de data primei sale menţionări
documentare (sec. XVI) şi considerarea acestuia ca fiind o ctitorie domnească.
Cui ar aparţine construcţia iniţială ? Studierea unui volum impresionant de
vechi documente, aparţinînd secolelor XVI—XVII, cu menţionări exprese sau întimplătoare la «Corbii de piatră», a dus la concluzia că monumentul este ctitoria lui
Basarab I, fondatorul Valahiei (numele său figurînd şi în pomelnicul bisericii), care
l-a situat în imediata apropiere a primei capitale a Ţării Româneşti-Cîmpulung
(R.L. 15. III. 1976).

• Noi documente intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie al Republicii
Socialiste România. — Secvenţe ale trecutului mai îndepărtat sau mai apropiat al
poporului nostru pot fi cunoscute prin intermediul unor noi mărturii documentare
intrate recent în patrimoniul Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România.
Materialelor arheologice ilustrînd perioada stăpînirii romane în Dacia (sec. II—-III)
li s-au adăugat două valoroase piese dăltuite în marmură — o sculptură funerară
reprezentînd chipul impunător al unui leu şi un basorelief închinat zeului Mitra,
însoţit de o inscripţie a cunoscutei legiuni XIII-Gemina.
Interesante sînt, de asemenea, o serie de documente originale — acte de pro
prietate, hotărnicii, procese de moştenire, ilustrative pentru viaţa social-politică a
Ţărilor Române în secolele X V II—XVIII. Merită a fi menţionat, în mod special, un
act original, pe hîrtie, emis la 13 mai 1665 şi semnat de mari dregători ai Moldovei
— Toma Cantacuzino, Miron Costin ş.a. şi un «anaforat» — act dat de sultanul
Mahomed al II-lea domnitorului Alexandru Suţu.
O serie de alte documente aduc elemente inedite cu privire la activitatea par
tidelor politice şi a breslelor muncitoreşti, existente la sfîrşitul secolului al XlX-lea
şi începutul veacului nostru.
Fondul de medalistică al muzeului s-a îmbogăţit cu noi piese legate de Războiul
de independenţă de la 1877 şi de perioada primului război mondial.
în ceea ce priveşte iconografia putem aminti un mare număr de fotografii ilus
trînd aspecte din viaţa şi activitatea lui Traian Vuia (anii 1919— 1947) precum şi un
original, cu autograf, reprezentînd pe George Enescu.
Printre tablourile cu caracter istoric, recent achiziţionate se numără o gravură
a lui Th. Aman înfăţişînd pe Tudor Vladimirescu şi trei picturi în ulei semnate de
D. Stoica inspirate din războiul de la 1877. — (P. Diac).
*
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METODICA PASTORALEI ÎN CADRUL TEOLOOIEI ORTODOXE
Scopul. — In prezent, Pastorala este constituită ca o disciplină autonomă, in
dependentă de celelalte discipline teologice, alături de care coexistă, cu care este
unită, dar de care se distinge.
Pastorala nu este o disciplină minoră, ca o dexteritate teologică oarecare. In
teologia actuală, Pastorala a trecut pe primul plan al preocupărilor ecleziologice
şi misionare. Să amintim numai că Vatican II a fost numit «Pastorales Konzil».
Faţă de vechea Pastorală, actuala Pastorală nu şi-a modificat structura, dar
şi-a extins şi şi-a adîncit considerabil domeniul. Faptul acesta se datorează trans
formărilor fundamentale şi uneori mutaţiilor profunde operate în lumea contempo
rană. Secolul vitezei şi-a pus pecetea pe toate manifestările vremii noastre. Un
cunoscut pedagog al timpului nostru — îl amintim fiindcă ne găsim la pedagogie şi
facem abstracţie de alţi gînditori şi interpreţi ai istoriei actuale — Gaston Berger,
constată că oamenii de astăzi sînt «prinşi» într-o lume a cărei devenire istorică se
accelerează şi totodată aceşti oameni sînt stăpîni pe o putere nouă — ştiinţa mo
dernă — (n.n.) care se dezvoltă neîncetat şi care îi exaltă, dar ii şi nelinişteşte.
Oamenii de azi îşi dau seama — unii mai clar, alţii mai confuz — că nu putem
înainta spre acest viitor, «plin de promisiuni, dar şi de riscuri» — «fără să ne spri
jinim pe o cunoaştere şi o înţelepciune, pe o cultură şi pe o tehnică» pe care,
crede eminentul pedagog, o poate da numai Universitatea.
Punîndu-şi ferm problema omului modern şi a educaţiei1 sale desprinde trăsă
turile caracteristice ale omului actual şi schiţează cu multă adîncime perspectivele
vieţii omului de mîine.
Principiile pedagogice, analizele şi doctrinele pedagogice ne
interesează de
aproape, pentru că, în esenţa lui, creştinismul este pedagogie. Vechiul Testament
este «pedagog» către «Hristos» (Gal. III, 24), Domnul Iisus este, cum s-a spus încă
de la Clement Alexandrinul, «Pedagogul» prin excelenţă, iar Biserica este mamă şi
învăţătoare, Mater et Magistra.
încît, vederile unui pedagog de talia şi cu autoritatea lui Berger ne sînt deo
sebit de utile, chiar dacă ele nu sînt atît de cuprinzătoare ca disciplina noastră,
Pastorala. Ele au însuşirea unor constatări ştiinţifice şi obiective.
—
«în lumea aceastaîn plină accelerare, scrie Berger, trebuie să ne pregă
tim pentru rosturi pe carenu le putem prevedea exact. Aceasta însemnează că
%
1. Berger, O m ul m o d e r n şi ed u ca ţia lui, E d. P .U .F ., P aris, 1967.
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educaţia trebuia s-o ia înaintea simplei instrucţiuni din ce în ce mai mult. Noi,
astăzi, nu-i putem învăţa pe copiii noştri tot ce vor trebui să ştie peste 30— 40 de
ani în legătură cu activităţile lor profesionale, pentru că nu ştim încă în ce vor
consta, şi pe deasupra cunoştinţele necesare peste 30— 40 de ani n-au fost însă
descoperite. Nu ştiu dacă vă daţi seama de tot ce e paradoxal într-o astfel de
situaţie, care n-a fost întîlnită pînă astăzi în istoria lumii. Un lucru poate totuşi să
ne încurajeze: faptul că aceste nevoi noi ne întorc la tradiţiile noastre cele mai
vechi şi mai sigur întemeiate. Dacă este evident că omul modern, mai mult decît
străbunii săi, va trebui să înveţe toată viaţa, dacă este categoric imposibil de a-i
da deodată toată ştiinţa pe care va avea nevoie s-o ştie că datoria noastră prin
cipală va consta din a forma omul, nu numai a-1 instrui. Va trebui să-i dăm un
cap bine organizat, aşa cum cerea Rabelais de la pedagogii vremii sale». Trebuie
deci să ne pregătim copiii să fie “inventatori şi să dea dovadă de curaj ca să ia
iniţiative şi de imaginaţie indispensabilă pentru descoperirea soluţiilor n o i»2. «Edu
caţia şi învăţămîntul într-o lume în plină accelerare» are trei aspecte: I. interde
pendenţa mondială a tuturor ţărilor, care este un fa p t; II. lumea e de o mobili
tate extremă; mobilitatea indivizilor, maselor, a situaţiilor; III. evidenta accele
rare a istoriei3; lumea se schimba adînc şi repede 4.
Ce virtuţi trebuie să aibă omul pe care «vrem să-l formăm ?». a) să fie &alm:
cu cît lucrările merg mai repede, cu cît lumea e mai înnebunită, cu atît trebuie să
fie mai calm. Nu e doar o chestiune de eleganţă, ci o chestiune de viaţă şi de moarte.
Cu cît conduce maşina mai repede, cu cît sînt mai în joc forţe mai mari, cu atît să
fie mai calm. b) să aibă imaginaţie. Intr-o lume stabilă facultatea călăuzitoare este
raţiunea : aici trebuie să deduci, să prevezi, să precizezi \într-o lume mobilă trebuie
să inventezi, c) spiritul de echipă care face să rodească calităţile superioare; d) entu
ziasm'şi c u raj; e) simţul omeniei (le sens de l'humain), cultura, este acest simţ»5.
Iată, schematic înfăţişate şi lumea şi omul vremii noastre, la care este trimis
tînărul preot, o lume cu totul nouă şi pe cale de continuă înnoire, am zice o lume
în expansiune, o lume caleidoscopică şi un om proteic. In această lume «mişcă
toare şi neaşezată» însuşi preotul nou-chemat trebuie să săvîrşească o lucrare prac
tic necunoscută de el însuşi. Nu are nici un fel de experienţă personală a preoţiei,
experienţa Altarului şi experienţa parohială.
Ne gîndim în primul rînd la preotul tînăr, nou hirotonit, care întîmpină unele
greutăţi specifice, fără să lăsăm la o parte însă nici greutăţile pe care le întîm
pină din aceleaşi pricini şi preoţii cu experienţă. Şi pentru unii şi pentru alţii lu
mea s-a schimbat. «Savantul Oppenheimer susţine că, datorită evoluţiei ştiinţei con
temporane, omenirea a progresat în ultimii 40 de ani mai mult decît în cele 40 de
secole anterioare» 6.
Aşa se face că în prezent Pastorala îşi caută drumuri noi în această lume
nouă, în plină tensiune, cu o structură cu totul deosebită de lumea pe care o avea
în vedere Pastorala de altădată şi manualele clasice de odinioară.
în trecut Pastorala era un studiu care da sfaturi înţelepte de activitate în
parohie. Parohia era o realitate bine rînduită şi stabilă. Astăzi fiecare localitate
este o realitate dinamică, cu transformări rapide şi greu de prevăzut, chiar şi în
parohie se pun probleme ale lumii actuale.
2. Ibidem, p. 93—94.
3. Ibidem, p. 115.4. Ibidem, p. 119.
5. Ibidem, p. 132.
6.
M a r in R ă d o iu , O rien tă ri şi ten d in ţe a ctu a le in în v ă ţă m în t p e p la n m on d ia l în «G azeta
tn v ă ţă m în tu lu i» ' 15 X I, 1968.
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Nu mai e deci vorba de sfaturi, ci de probleme care i se pun preotului şi
mai ales de răspunsurile pe care preotul este ţinut să le dea.
Altădată parohia era o unitate închegată şi se putea spune că parohia îl
făcea pe preot j astăzi situaţia este exact dim potrivă; preotul este centrul de coe
ziune care păstrează unitatea parohiei şi o păzeşte ca să nu se destrame sau, cum
se întîmplă adeseori, preotul face parohia.
Pastorala de odinioară privea parohia din punctul de vedere al teologiei; acum,
Pastorala priveşte teologia din punctul de vedere al parohiei.
în felul acesta Pastorala se detaşează de celelalte discipline teologice prin
aceea că ea face calea inversă: în timp ce celelalte discipline teologice privesc
viaţa din punctul de vedere al teologiei, Pastorala priveşte Teologia din punctul de
vedere al vieţii.
Pastorala devine deci punte de legătură între teologie şi viaţă, între Teolo
gia abstractă, Teologia gîndită şi Teologia trăită.
Teologia noastră are un limbaj şi o sensibilitate aparte, încît în prezent se
simte nevoia unei interpretări, nevoia unui translator care să traducă Teologia în
limbajul viu al vieţii cotidiene..
Acest oficiu de tălmăcire, îl îndeplineşte Pastorala. Ea face legătura între
cultura actuală şi Teologie, între Dumnezeul hieratic şi speculativ al Teologiei şi
Dumnezeul cel Viu, Domnul cel întrupat, Fiul Omului, Mîntuitorul oamenilor, pre
zent şi lucrător în lume.
v

Păstorul de suflete se cuvine deci să stăpînească deopotrivă şi Teologia şi
cuceririle culturii şi ale civilizaţiei.
De aceea Pastorala este o disciplină dificilă. Ea trebuie să iniţieze pe tînărul
preot — la care se gîndeşte cu precădere — cum să folosească în mod eficace cu
noştinţele teoretice în condiţiile cu totul necunoscute şi imprevizibile ale aposto
latului său, să fie «omul lui Dumnezeu... desăvîrşit pregătit pentru orice lucru bun»
(II Tim. III, 17). Această desăvîrşire e sublimă, dar e dificilă.
Dificultatea constă în aplicarea învăţăturilor evanghelice, la realitatea con
cretă, neprevăzută şi mobilă, care cere ca preotul să fie purtător de Dumnezeu
(Teofor, Cristofor). In opera sa pastorală preotul trebuie nu doar să reprezinte, ci
să prezinte pe Domnul Iisus.
Pastorala îşi propune să-i ofere preotului chiar de la începutul activităţii sale
sacerdotale, o seamă de îndrumări practice care să-i deschidă drumul pe care el
va trebui să meargă. În sensul acesta Pastorala are un îndoit scop : a) să pregă
tească pe viitorul preot, să-l iniţieze cu privire la exigenţele fundamentale ale sa
cerdoţiului s ă u ; b) să-l îndrumeze cu privire la slujirea sa în Biserică, înţeleasă
ca centru dinamic al apostolatului său şi al puterilor care iradiază din Biserică,
adică Sfintele Taine şi Ierurgiile. Biserica este locul arhimedic al activităţii pasto
rale şi întregul cult dobîndeşte prin prestigiul ei, o mare importanţă pastorală.
Pastorala oferă astfel o viziune de ansamblu. Această ultimă împrejurare îi dă
putinţă preotului să se axeze simultan pe mai multe dimensiuni complimentare vie
ţii religioase; dimensiunea obştească, catehetică, filozofică etc., aşa cum sînt în
făţişate de analiza psihologică, antropologică, teologică, ecleziologică şi practică.
Pe scurt Pastorala mijloceşte şi întreţine dialogul dintre Biserică şi credin
cioşi. în înţelesul acesta este o disciplină teologică cu caracter practic. în acelaşi
timp, însă, Pastorala nu se limitează la simpla comunicare de informaţii şi instruc
ţiuni ; ea este într-adevăr o disciplină informativă, instructivă paralel însă, este o
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disciplină formativă şi educativă. Pastorala instruieşte ca să facă educaţie reli
gioasă. Ea este şi o artă. Dacă ar fi să dăm o definiţie Pastoralei în legătură cu
scopul ei, am numi pastorala ştiinţa şi arta prin care se face instruirea şi educarea
credinciosului în ascensiunea lui pe calea mîntuirii.
Cei vechi numeau pastorala Ars artium et regimeri animarum. Se pare că ei
au intuit cu mult înaintea modernilor locul de frunte pe care ea este menită să-l
ocupe atunci cînd e vorba de «cîrmuirea» sufletelor.
Multă vreme socotită ca o disciplină, care se îndeletniceşte doar cu «lucruri
vechi», astăzi Pastorala îşi
aruncă îmbrăcămintea ponosită, se îmbracă în straie
adevărate şi îşi ocupă locul ei legitim.
Această eminentă întîietate a Pastoralei se vădeşte tocmai prin felul în care
se recrutează şi formează pe slujitorii Bisericii şi întreţine la un bun nivel spi
ritual viaţa Bisericii.
Pastorala îşi atinge înaltul ei scop atunci cînd un tînăr ucenic ajunge să
perceapă cu auzul său lăuntric cuvîntul Domnului care-i spune: «Eu te-am ales»
(Luca XV, 16) «Vino şi urmează Mie» (Matei XIX, 21), iar el se dovedeşte în stare de
cea mai liberă opţiune existenţională şi răspunde : «Iată vin..., ca să fac voia Ta,
Dumnezeule!» (Evr. X, 7).
Năzuinţa statornică a Pastoralei este să descopere vocaţii sacerdotale, să-i
integreze prin hirotonie pe
noii preoţi în solidaritatea eternă a slujirii Bisericii
şi să le insufle un neslăbit
elan misionar. Sau cum se spune pe scurt : vocaţie,
hirotonie, misiune.
Principii. — La începutul secolului nostru în creştinismul apusean relaţiile
dintre Biserică şi credincioşi sau ceea ce s-a numit cu o formulă puţin emfatică
«dialogul cu lumea», s-a întrerupt. Aceasta a fost una din urmările crizei reli
gioase din cursul secolului al XlX-lea. Ortodoxia n-a cunoscut astfel de «crize»,
pentru că în Ortodoxie n-au avut loc mişcări reformatoare ca în Occident şi Orto
doxia n-a rîvnit nicicînd la stăpînire lumească şi la supremaţia intelectuală.
întrebarea centrală de natură pastorală era următoarea : prin ce funcţiuni îşi
atrage slujirea Bisericii scopurile sale ? Pe temeiul căror principii ?
Teologia pastorală tradiţională răspundea : prin funcţiunile doctrinare şi pastorale.
Aceste funcţiuni au fost apoi ramificate la rîndul lor în funcţiuni independente ţinînd
de omiletică : catehetica, liturgica şi odegetica (direcţia). Pînă Ia urmă s-a constatat
că aceste ramuri trebuiau, la rîndul lor, să fie încifrate în «trunchiul» teologiei pas
torale, ca ştiinţa lor de bază.
în prezent se încearcă o schiţă a funcţiunilor pastorale, care tinde să înglobeze
atît activitatea pastorală a Ortodoxiei, cît şi cea catolică şi protestantă 7. Aceste funcţiuni se desfăşoară, fireşte, pe baza unor principii presupuse, dar nu exprimate :
1.
Predica, la catolici şi protestanţi, întrucît la ortodocşi predica are o existenţă
de sine în cadrul slujbelor. 2. Cateheza ; 3. Liturghia, la ortodocşi, catolici şi protes
tanţi ; 4. Slujirea creştină, relaţiile cu semenii, studiate din punctul de vedere al socio
logiei şi antropologiei pastorale ; 5. îndrumarea Bisericii, privită ca funcţie pastorală
prin autoritatea ei, prin organizarea, rînduiala şi legislaţia ei.
Şi atunci, fiindcă tema noastră ne cere acest lucru, care sînt, măcar în parte,
— dacă nu este posibil să le enumerăm pe toate, — acele principii pe care se înte
meiază Pastorala şi din care se inspiră activitatea preotului ?
7. D ila n de la T heologie d u XX-e siecle, voi. II, p. 581—626.

302

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNA

Zicem «măcar în parte», pentru că principiile de care e vorba, instructurate în
toată învăţătura Bisericii, se confundă cu însuşi corpul de doctrină al Bisericii
şi o încercare de a da seamă despre ele este practic imposibil.
I. Principiul hristocentric. Pastorala este învăţătura «Marelui Păstor» (Evr. XIII
20: I Petru II, 25; V, 4), Păstorul cel Bun (Ioan X, 11), care caută oaia cea rătăcită
şi o aduce bucuros pe umeri (Luca XV, 4— 6)
Această învăţătură nu este o idee, o doctrină abstractă, ruptă de viaţă, ci este
viaţa însăşi, viaţa veşnică (Ioan V, 24), este însuşi Domnul Iisus, C u v în tu l; El este
viaţa ca principiu metafizic, dar şi cuvînt viu, căci Domnul Iisus este Dumnezeu care
vorbeşte. El este viaţa Bisericii, viaţa oricărui apostolat, «Hristos trăieşte în mine»
(Gal. II, 20), mărturiseşte Sfîntul Apostol Pavel.
în perspectiva acestui principiu preotul este ucenicul Domnului şi «destul este
ca ucenicul să fie ca învăţătorul» (Matei X, 24), să-l urmeze cu o credinţă.
II. Principiul slujirii, care ocupă în teologia contemporană un loc aşa de im
portant, cum a arătat concludent P. S. A ntonie8. Ucenicul să slujească Tatălui, «ca
învăţătorul» să-şi asume totul, să îndure totul, să rămină smerit şi ascultător pînă
la moarte, fie chiar moartea Crucii, să fie, de la început şi pînă la sfîrşit un «slu
jitor», rîvnind tot timpul să împlinească, nu voia sa proprie, ci voia T atălui: «voia
Celui ce M-a trimis pe Mine să «săvîrşesc lucrul Lui» (Ioan IV, 34).
In rugăciunea sacerdotală, Domnul Iisus condensează măreţ întregul Său mesaj
orientat spre împlinirea voinţei lui Dumnezeu. Prezenţa lui Dumnezeu este pentru
credincioşi ca un magnet care exercită o puternică acţiune de atracţie asupra sufletelor.
%

III. Principiul ecleziocentric sau, dacă putem spune, adaptînd oarecum conceptul
dogmatic la definiţia pastorală, principiul soteriologic, în înţelesul de principiu al
mîntuirii prin Biserică. Biserica este darul lui Dumnezeu, întemeiată de El pentru ca
prin ea să dăruiască oamenilor tot ce le este necesar pentru mîntuire. Ceea ce este
propriu Bisericii nu se face. prin comunitate, ci îi este d a t: «cine vă ascultă pe voi
pe Mine Mă ascultă» (Luca X, 16). Ceea ce uneşte pe creştini în Biserică este un
dar al Domnului Iisus, nu numai strădania noastră. Creştinii sînt chemaţi să arate
lumii «că sînt buni, drepţi, înţelegători, iertători şi binefăcători» 9.
IV. Principiul dc propovădui re al creştinismului, se întemeiază pe faptul că
într-adevăr creştinul este copilul lui Dumnezeu. Educaţia omului ca şi a celui cre
dincios este fără sfîrşit. Noutatea pedagogică a creştinismului este faptul că socoteşte
conştiinţa ca sfîntă şi incomparabilă, ca viaţă interioară, specifică speţei umane.
Marea achiziţie a gîndirii creştine este personalismul creştin (Gilson) care con
sideră noul botezat ca o fiinţă umană nouă, care îşi are personalitatea lui proprie,
care este o fiinţă unică, nu o copie a părinţilor sau a educatorilor.
Educaţia, în înţelesul creştin, este slujirea inspirată de iubire a celui botezat
care se dezvoltă pentru înţelegerea marelui principiu eliberator al iubirii : iubire faţă
de Dumnezeu, iubire faţă de oameni. Cel botezat este un dar al lui Dumnezeu şi de
‘ aceea este înconjurat de o afecţiune deopotrivă umană şi creştină.
în înţeles creştin, a educa înseamnă a iubi şi a forma, prin iubire, caracterul
şi personalitatea independentă a creştinului, înseamnă să dezvolte cu răbdare virtuţile
8. A se vedea lu c ra re a de docto rat a P. S. Sale, B iserica S lu jito a re în S fîn ta S crip tu ră ,
în S fînta T ra d iţie şi în te o lo g ia c o n te m p o r a n ă , în extras şi în « S tu d ii T eologice».
9. Ren6 Huberf, Trăită de pedagogie gânârale, Ed. P.U.F., Gaston Milaret (ed. V II, Paris,
1970, p. 447—449).
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fundamentale ale vieţii umane : bunătatea şi fidelitatea, cordialitatea şi recunoştinţa,
simţul adevărului şi al responsabilităţii, simţul datoriei şi avîntul în muncă.
Biserica face catehizarea credincioşilor prin predică şi slujbe, căile 'pe care se
formează conştiinţa creştină şi orientarea vieţii duhovniceşti. «Conştiinţa religioasă,
scrie un reputat pedagog contemporan, se situează la sfîrşitul întregii dezvoltări min
tale. Ea răspunde la exigenţele desăvîrşirii sale» 10.
V. Principiul sacramental al sfinţirii sufletelor, al sfinţirii vieţii, al tuturor daru
rilor lui Dumnezeu care se revarsă în parohie prin mijlocirea preotului slujitor al
Bisericii. Preotul în slujirea sa sacramentală, se situează între pămînt şi cer. El devine
mijlocul de comunicare a harului lui Dumnezeu. Fără mijlocirea preotului acest aju
tor unic, n-ar putea veni, căci n-ar fi cale spre semeni pentru venirea lui, iar simţul
pentru cele înalte nu s-ar putea trezi în suflet.
Preotul care săvîrşeşte Sfînta împărtăşanie, care împărtăşeşte pe credincioşi cu
Domnul Iisus, care sfinţeşte firea şi exorcizează puterile întunecate, ne descopere o
nouă faţă : în slujirea lui se arată că cei credincioşi sînt limbajul lui Dumnezeu, iar
sufletul este chemat să-i descopere conţinutul, să încerce s-o organizeze, să-i afle
coerenţa, să-i gîndească sensul. Acest limbaj trebuie să-l ascultăm, să-l descifrăm
să-i prindem legăturile şi sintaxa şi astfel să dobîndim adevărata lui înţelegere.
In felul acesta lucrarea pastorală descoperă şi împărtăşeşte valorile superi
oare, sfinţenia cu tot cortegiul ei de iluminări şi tot ce e veşnic în noi.
VI. Principiul acţiunii iubirii aproapelui. Creştinismul este structurat comunitar
în toate formele sale de manifestare. La începuturile sale stă societatea embrionară,
familia, constituită în virtutea faptului că cel credincios este şi fiinţă socială. Viaţa
sa, chiar cea mai solitară, chiar cea mai intimă, se reazemă pe societate, pe colectiv.
Pe toate cărările pe care merge omul, el umblă în grupuri. Şi chiar pe drumul cel
veşnic, pe care îl poartă credinţa sa, el merge tot în grupuri şi încă în coloane şi '
mai strînse, în unitatea indisolubilă a Bisericii.
în lumea nouă, lumea noastră, educaţia formează «omul nou», Omul social, cu
dimensiunile lui intelectuale, morale şi estetice. Acest om este nu numai purtător de
valori, ci şi creator de valori. Specialiştii în pedagogie generală prevăd «în cadrul
pedagogiei generale, teoria educaţiei intelectuale, morale, estetice, tehnologiei gene
rale şi fizice se realizează în strînsă legătură cu stadiul de dezvoltare al sfinţilor şi
al concepţiilor etice şi estetice dominante, care imprimă întregii activităţi de cunoaş
tere pedagogică o orientare unitară şi actuală»n .
Pastorala preia rezultatele analizelor şi cercetărilor antropologice şi împreună
cu datele psihologiei creştine contribuie la progresul disciplinei teologice. Pastorala^
este tocmai acea disciplină de inspiraţie teologică, însă cu o tangenţă comunitară.
Şi dacă «omul este purtător de valori şi creator de valori» intelectuale, morale,
estetice, credinciosul este, de asemenea, purtător şi creator de valori duhovniceşti.
Din acest punct de vedere, pe primul plan este educaţia nu instrucţia ; învaţă
întîi cum să te porţi şi pe urmă învaţă cum să te cultivi. Acest adevăr este valabil
atît pentru noii botezaţi cît şi pentru adulţii de orice virstă, pentru că adulţii de
mîine sînt noii născuţi în baia botezului de astăzi. Instrucţia are un caracter cu pre
cădere informativ, pe cînd educaţia este integral formativă. Prima condiţie ă for
mării credinciosului este personalitatea, caracterul şi conştiinţa responsabilităţii şi
a libertăţii proprii: disciplina faţă de sine şi de alţii, dorinţa de a se purta bine, de a
-

-

-

10. Ib id em , p. 449.
11. P ro f. D . T o doran , D im en siu n ile p ed a g o g iei, în « F u n d a m e n ta
dactică, B u cu re şti, 1970, voi. I, p. 15—30.
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acţiona bine, dorinţa de a dobîndi un singur simţ al datoriei şi al obligaţiilor morale,
pe temeiul cărora să se integreze în mod normal în comunitatea semenilor săi.
Evident, că toate aceste procedee, se încadrează în pastoraţie.
Pedagogul Robert Dottrens, pe temeiul descoperirilor psihologiei contemporane,
arată plastic şi sugestiv, cum se învaţă disciplina şi cum se dobîndeşte simţul ordinei
prin educaţia morală şi civică din şcoala şi societatea contemporană 12.
Două formule stau la baza activităţii pedagogice pe planul moral şi social:
a) a educa, înseamnă a elibera ; ex ducere, a scoate afară, a scăpa pe copii de
încurcăturile lo r ;
b) a educa, înseamnă a pregăti pentru viaţa de mîine, a învăţa să se comporte
inteligent şi moral.
Pentru ca şcolarii să ajungă prin ei înşişi ca să-şi asume obligaţii şi responsa
bilităţi, ei trebuie să înveţe : — să ştie cum să se poarte ; — să ştie să se adapteze ;
— să ştie să colaboreze ; — să ştie să se cultive ;
a) să ştie să se poarte, mai precis să ştie să se poarte bine, ori care ar fi situaţia
socială a omului, valoarea sa personală este preţuită după comportarea lui. Stăpînirea de sine este capacitatea de a da un sens destinului propriu pentru ca, pe măsura
puterilor omeneşti şi a împrejurărilor, fiecare individ să fie apt pentru o viaţă feri
cită şi utilă... Nu eşti stăpîn pe tine decît cînd eşti liber să te determini. «Ucenicia
libertăţii este tema fundamentală a educaţiei».
b) să ştie să se adapteze, — viaţa modernă este foarte complexă şi în continuă
transformare, încît ea cere o inteligenţă vie şi exersată, o adevărată orientare.
c) sâ ştie să colaboreze, să ştie să fie sociabil, evoluţia lumii moderne face nece
sară munca în colectiv şi pe echipe. Cu cît producţia se raţionalizează şi contactele
se înmulţesc datoria noastră este de a dezvolta aptitudinile de colaborare care nu
sînt altceva decît educaţia solidarităţii tuturor.
d) să ştie să se cultive, nu mai înseamnă, ca altădată, a memora, a recita,
şcoala nu mai are chemare doar să formeze, ci să înflorească, deci altceva trebuie
făc u t: să înveţe felul în care să înveţe (apprendre â apprendre), să dobîndească şti
inţa, să-l facă s-o dobîndească în aşa fel încît să i se trezească dorinţa de a apro
funda el însuşi.
«Cele mai bune mijloace care au rupt-o cu pedagogia individualismului şi a
concurenţei consistă în practica metodelor învăţămîntului individualizat şi munca
(didactică) pe grupe şi echipe. Acestea dezvoltă la omul modern: caracterul, ima
ginaţia, adaptabilitatea, sociabilitatea» 13.
Notăm că iubirea creştină utilizează aceste principii, le transfigurează şi Ie ri
dică la absolut. Dumnezeu este iubire (I Ioan IV, 6) nu însă o iubire singuratică, oi
comunitară, creatoare, care ne-a format şi pe noi, fii Bisericii. Credinciosul există
pentru că Dumnezeu îl iubeşte şi nu se poate uni cu Dumnezeu decît iubindu-L. Iubirea
faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele sînt unul şi acelaşi lucru (I Ioan III,
17, 18, 19). Iubirea nu respinge pe nimeni, nu asupreşte pe nimeni, nu dispreţuieşte
pe nimeni, nu e nepăsătoare faţă de nimeni. Omul n-a încetat niciodată de a iubi
şi nu va înceta, căci «dragostea niciodată nu piere» (I Cor. XIII, 8).
Iubirea creştină transformă pe credincioşi într-o fraternitate universală, în care
fiecare ins poartă povara altuia» (Gal. VI, 2). Iubirea creştină este pe măsura credin
ciosului, deşi îşi află nemăsurata ei măsură în nelimitata iubire a lui Dumnezeu faţă
de noi şi în iubirea credinciosului faţă de Dumnezeu. Faptul că iubirea creştină este
curată, plină de abnegaţie, eliberatoare, nu înseamnă că ea, înfrînge şi tăgăduieşte
12. E d rizn e r et in s tru ir, în colaborare, E d. U N E S C O , P aris, 1966.

13. Ib id e m , p. 19—24, 282.
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pasiunile fireşti, ci numai -le supraînalţă, peste instinctul de conservare, peste inte
resul personal, pînă dincolo de resorturile cele mai profunde ale iubirii de sine, atunci
cînd ne porunceşte să-l iubim pe aproapele nostru «ca pe noi înşine». Această iubire
pentru aproapele este tot atît de puternică şi de profundă ca instinctul de conservare.
Iubirea pentru aproapele este o treaptă binecuvîntată care deschide inima spre iubi
rea lui Dumnezeu şi dimpotrivă, iubirea faţă de Dumnezeu dă celui credincios putere
şi lumină ca să-l iubească şi pe aproapele său.
Porunca iubirii (Matei XXII, 37— 40) depăşeşte .puterile obişnuite, însă Domnul
a umanizat-o, a personalizat «poruncile». Domnul Iisus face din lege o datorie plină
de căldură personală. El a avut în vedere slăbiciunea omenească şi de aceea a lăsat
împlinirea ei pe seama ajutorului lui Dumnezeu, «cel desăvîrşit» (Matei V, 44—48) 14.
El a lăsat credincioşilor larg deschisă calea jertfei pentru aproapele şi totodată forţa
spirituală creştină regeneratoare prin iertare.
Problemele fundamentale care stau la baza studiului predării Pastoralei sînt :
1 . conţinutul procesului de predare; 2. funcţia educativă şi duhovnicească a
Pastoralei; 3. principii şi metode de predare; 4. lecţia, cateheza sau predica, ca
fermă de bază a predării; 5. activitatea extraşcolară a profesorului-duhovnic.
Sintetizînd din capul locului se pune această împătrită întrebare : cine predă ?
ce predă ? cui predă ? cum predă ?
La prima întrebare, cine predă, evident este vorba de profesorul de pastorală.
Cine poate fi profesor de pastorală ? Credem că la noi, ortodocşii, profesorul de
pastorală trebuie să fie un preot cu experienţă pastorală, care, pe lîngă funcţia de
educator, să fie şi preot. Ca educator el trebuie să întrunească cu prisosinţă toate
condiţiile cerute unui educator laic, pe care tratatele de pedagogie generală le expun
copios : să aibă vocaţie pedagogică, să fie orientat profesional, să-şi iubească elevii,
să aibă simţul valorilor superioare — ştiinţifice, etice, estetice, filozofice, să aibă
simţul misiunii educative, să aibă cultură generală pe lîngă cultură de specialitate.
Cu riscul de a repeta^ lucruri prea bine cunoscute, să ne amintim că Quintilian cerea
ca profesorul să fie moral, să aibă cunoştinţe şi pricepere educativă, să fie capabil
de înţelegere psihologică. Fericitul Augustin cerea educatorului «voioşie», să respecte
personalitatea şcolarului, să aibă răbdare şi iubire în munca lui educativă : «Din prea
plină dragoste să izvorască nesilit şi cu voioşie învăţătura sa».
în timpul Renaşterii, Matteo Palmieri cerea ca profesorul să fie de o înaltă
ţinută morală, cu temeinică pregătire, ponderat, nici prea sever, nici prea îngăduitor.
Montaigne cerea ca profesorul să fie de o înaltă moralitate, de o deosebită forţă
intelectuală : «să aibă mai degrabă capul bine făcut, decît prea plin».
Erasm din Rotterdam zicea că «profesorul să fie un om de mare distincţie, atît
ca moravuri cît şi cultură».
Vives pretindea o cultură bogată şi mult entuziasm : bonus sit magister et litteram
amans. în tratatul de pedagogie deja citat*, o distinsă profesoară înşiră pe o pagină
întreagă însuşirile profesorului, din care spicuim : maturitate, însuşiri fizice, îmbră
cămintea : nici după modă, nici împotriva modei — fizionomia, vocea, gîndire, spirit
de observaţie, memorie, limbaj ales, clar, dens, umor, glumă, ironie, «dor de a şti»,
voinţă de desăvîrşire, ou elevii, distant: poate avea nici relaţii de familie, nici de
prietenie, ci cele specifice ; generozitate, entuziasm, pasiune, calităţi intelectuale, voli
tive, afective, tact, curaj, cutezanţa încrederii şi cutezanţa autorităţii, sinceritate,
punctualitate, înalt civism, talent, auto-educare profesională.
14. Ib id e m , p. 29—30.
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Dacă de la un profesor laic se cer atîtea, se înţelege ce se aşteaptă de la edu
catorul viitorilor preoţi. Căci, trebuie să precizăm : profesorul de pastorală face un
învăţămînt formativ, paralel cu informaţia. El face şi instruire, dar mai ales face
educaţie. Exemplul său este decisiv.
Ce predă ? Predă Pastorala, care este deopotrivă ştiinţă şi artă.
Cui predă ? Viitorilor preoţi. Profesorul de Pastorală va avea tot timpul îna
intea ochilor chipul de preot ideal, aşa cum îl aşteaptă Biserica şi se va vedea în
fiecare din elevii săi de astăzi o anticipare a preotului de mîine.
Cum predă ? La această întrebare vom răspunde cînd va fi vorba de metode.
Obiectivul principal al profesorului de Pastorală este să formeze priceperi pas
torale şi pe cît posibil şi unele deprinderi pastorale, să consolideze aceste priceperi
şi deprinderi şi să le dea un caracter practic.
Ca să-i dea acestui proiect adîncimea psihologică necesară, trebuie să cultive
o seamă de sentimente intelectuale (certitudinea, încrederea, îndoiala, mirarea, curio
zitatea) şi sentimente morale şi social-politice, (patriotismul socialist, dragostea de
muncă, prietenia, tovărăşia, colectivismul, datoria, respectul avutului public, hărnicia)
care toate fac parte din viaţa parohiei.
întreg materialul expus pină aici, profesorul îl revizuieşte şi-l ordonează siste
matic potrivit cu următoarele principii didactice :
1.
Principiul însuşirii conştiente a cunoştinţelor; 2. Principiul participării active a
elevilor ; 3. Principiul intuiţiei; 4. Principiul teoriei cu practica 15; 5. Principiul însuşirii
temeinice (a priceperilor şi a deprinderilor); 6. Principiul sistematizării şi continuităţii;
7. Principiul accesibilităţii ; 8. Principiul diferenţierii (cunoştinţelor după obiecte)16.
Metoda de predare a Pastoralei. — Mulţi pedagogi consideră metoda ca un
factor hotărîtor în transmiterea cunoştinţelor, ca şi în formarea priceperii şi deprin
derilor. Comenius şi Pestalozzi susţineau că printr-o metodă bine stăpînită profesorii
de talie mijlocie pot obţine rezultate foarte bune, pe cînd o metodă folosită neîndemînatic poate compromite activitatea unor profesori excelent pregătiţi. Criticile care
se aduc învăţămîntului de toate gradele pe plan mondial constată un lanţ de deca
laje : între cerinţele societăţii şi programele şcolare, între nivelul predării şi nivelul
deprinderilor şi cunoştinţelor însuşite de e le v i; între masa cunoştinţelor predate şi
formarea operativităţii g în d irii; între cultura generală şi specializare 17.
Ceva asemănător constatăm şi în învăţămîntul teologic, deşi doar la unele obi
ecte, ca la Pastorală, de pildă.
Profesorul de Pastorală îşi propune să transmită viitorilor preoţi convingerile
evanghelice, care însufleţeau pe Sfinţii Apostoli, elanul acestui apostolat, entuziasmul
creştin care de-a lungul celor două milenii s-a intensificat şi s-a extins neîntrerupt.
Implicit sau explicit, la fiecare lecţie, ele arată sau sugerează valoarea duhovniceasca
a creştinismului, personalitatea unică a Domnului Iisus, — Revelaţiei Creştine.
Cea dintîi grijă a sa este să creeze păstori convinşi şi entuziaşti.
Ştiinţa de bază a activităţii sale didactice, este psihologia generală, psihologia
profesională, psihologia socială, ca şi variatele forme de psiho-patologie. Profesorul
de Pastorală este un bun psiholog, atent, lucid şi informat.
Dealtfel, întreaga noastră teologie, are ca obiect central realitatea sufletului
şi a chemării lui spre eternitate. Prin întreaga ei structură, Biserica este aşezămîntul
15. D. T odoran, G. V ă id e a n u , P erso n a lita tea p r o fe s o r u lu i, în « F u n d a m e n ta paedagogiae»,
d u p ă S ilv ia C ernichevici, col. n , p. 246.
16. C o n f. M . G iu rg e a , D id a ctica g e n e ra lă , C e n tru l de m u ltip lic a re , B u cu re şti, 1970, p. 60—76.
17. D . T odoran, G . V lă d e a n u , o p . cit., p . 79.
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specializat în cunoaşterea şi pregătirea sufletului. în mod firesc psihologia este — sau
va fi — o disciplină importantă — anexată studiilor teologice.
Prelegerea de Pastorală se desfăşoară în cadrul presupus al parohiei: profesorul
şi elevii se transportă imaginar, în viaţa parohiei, în climatul moral şi în peisajul
uman din parohie. Profesorul sugerează acest cadru, îl creează şi îl însufleţeşte
cu amănunte şi persoane fictive, dar care se mişcă in preajma Bisericii. Evident, că
această lecţie este în bună parte o lecţie de creaţie, însă în educaţie orice act peda
gogic este, într-un fel, un act de creaţie.
Metodologic, această cale ţine de metoda descriptivă, combinată cu elemente
normative şi expozitive. Profesorul îşi creează cadrul parohial şi expune conţinutul
lecţiei din perspectiva parohiei.
Această parohie imaginară, populată însă cu persoane vii şi mobilată cu amă
nunte concrete, constituie o condiţie principală a predării Pastoralei. Profesorul expune
tema lecţiei nu de la catedră, ci de la Altar, de undeva, din parohie. Teologia pas
torală este incorporată în viaţa parohiei şi această viaţă trebuie s-o reconstituie
profesorul şi în trunchiul ei să altoiască învăţămîntul teologic. O lecţie de Pastorală
este o lecţie de viaţă parohială, teologie însuşită din punctul de vedere al parohiei.
Procesul de învăţămînt descrie o curbă de la concret la abstract şi apoi de la
abstract la concret sau de la cazul individual la general (generalul se reflectă în
individual), de la practic la teoretic, de la real la ideal şi apoi revenirea la real şi
practic, pe scurt de la informativ la formativ !
Aspectul acesta lasă impresia că Pastorala este o disciplină teologică eminamente
practică. Aceasta nu înseamnă că Pastorala este destinată numai sectorului practic,
şi lasă în umbră sectorul intelectual. Ambele activităţi, teoretică şi practică sînt
lucrările aceleiaşi funcţiuni psihologice, inteligenţa.
Metodele de care se foloseşte profesorul de pastorală, sînt cele clasice şi anume
cele care, în predare expun conţinutul lecţiei prin descriere, naraţiune sau explicaţie,
scopul lecţiei fiind comunicarea de cunoştinţe, cultivarea sentimentelor, formarea con
vingerilor şi întreţinerea entuziasmului evanghelic.
înainte însă de lecţie, sau cuvîntul propriu-zis, are loc un moment pe care peda
gogii îl numesc unul dintre factorii eficienţi ai lecţiei, «este vorba de pregătirea
pentru lecţie». Această pregătire are în vedere întregul sistem de lecţii din care
lecţia aceasta face parte. Principalele documente la care profesorul se referă sînt :
programa analitică, manualul, metodica de specialitate, inforr*aţii complimentare. Pre
gătirea generală a profesorului, ca şi pregătirea specială pentru lecţia care urmează
să o predea, este condiţia de bază a calităţii lecţiilor. Această pregătire, repetăm,
este profundă, perfectă,, metodică, psihologică.
începutul lecţiei trebuie organizat în aşa fel ca elevii să intre rapid şi fără
ezitări în însuşirea lecţiei. Organizarea clasei pentru lecţie presupune experienţă şi
tact pedagogic. Profesorul creează o stare de bună dispoziţie, de optimism, de în
credere în viitorul apostolatului.
După o scurtă verificare, se trece la predarea şi însuşirea cunoştinţelor noi.
Deşi toate lecţiile urmăresc comunicarea, fixarea, sistematizarea, aprofundarea şi im
primarea conţinutului şi motivarea cunoştinţelor pentru dezvoltarea zelului apostolic
şi slujirea Bisericii, sînt totuşi cinci tipuri de lecţii care pot fi folosite de profesor :
a) tipul de lecţie combinată (mixtă), în care se fixează şi se sistematizează cunoş
tinţele din lecţia anterioară, se expun în continuare, cunoştinţe noi, şi pe baza lor
se formează priceperi şi deprinderi (ex. Sf. Taine).
b) tipul de lecţie de comunicare, expune noi cunoştinţe;
9
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c) lecţia. pentru formarea priceperilor şi deprinderilor, acestea nu reprezintă un
scop în sine, ci se transformă în acţiuni eficiente (ex. rugăciuni) ;
d) lecţia de recapitulare şi sistematizare, de aprofundare ;
e) lecţia de evaluare, priceperilor şi deprinderilor — conversaţie recapitulativă.
Profesorul poate să folosească, după împrejurările didactice, pe oricare din aceste
tipuri de lecţie, însă tipul cel mai corespunzător Pastoralei este lecţia de comunicare.
Acest tip de lecţie favorizează şi spiritul euristic, şi explicaţia, cu toate procedeele ei
de tensiune intelectuală şi povestirea, cu toată expresivitatea ei, şi prelegerea pre
cisă, clară, fără divagaţii, riguros ştiinţifică şi chiar şi demonstraţia sumară şi preg
nant expusă (ex. Taina Preoţiei).
Documentul de «deosebită importanţă» este planul de lecţie, — plan conspect
sau plan schemă — în funcţie de experienţa profesorului. Arhitectura unui plan
trebuie să fie ca o clădire, în care spaţiile sînt cu rost distribuite, iar materialele
sînt folosite după rezistenţa şi însuşirile lor.
In mod obişnuit un plan cuprinde : subiectul; scopul lecţiei, tipul de lecţie, me
toda ; materialul didactic ; desfăşurarea planului pe etape.
Să schiţăm un plan despre Spovedanie ca Stintă T aină16.
1 . Subiectul lecţiei: Spovedania ca Sfîntă Taină.
2. Conţinutul şi sarcinile lecţiei: a) conţinutul lecţiei (explicarea tainei) ; b)
deprinderi (practica spovedaniei).
3. Scopul lecţiei: Se arată roadele duhovniceşti ale spovedaniei.
4. Tipul de lecţie: de comunicare şi de fixarea deprinderilor.
5. Metoda folosită : expunerea şi demonstraţia.
6. Materialul didactic : Dogmatica, Simbolica, literatura despre psihoanaliză.
7. Forme de muncă independentă : cercetarea textelor biblice, exegeza ortodoxă :
«Mărturisiţi-vă unii altora» (Luca V, 16).
8. Tema pentru cercetare: Dacă există bucurie în lume, de ea se bucură cel
curat cu inima. Şi dacă undeva există necaz şi întristare, apoi pe acestea le
cunoaşte mai bine acela care are o conştiinţă pătată».
Fireşte că o schemă, dar chiar şi un plan amănunţit nu va reuşi niciodată să
epuizeze o temă pedagogică. S-a răspîndit în lume ca un mare principiu pedagogic,
ideea despre «educaţia permanentă a omului», despre prelungirea indefinită a activi
tăţii şcolii. Potrivit acestui principiu (susţinut de Gaston Mialavet) şcoala trebuie să
pregătească şi să fortifice «aptitudini pentru înnoire, putinţa reconversiunii, dorinţa
de perfecţionare şi de noutate». Şi învăţămîntul pastoral «sădeşte» şi «udă», însă Dom
nul face să crească şi să rodească (I Cor. II, 5— 6).
Perfecţionarea învăţămîntului, reclamată în prezent atît de stăruitor, depinde
de pregătirea şi perfecţionarea cadrelor teologice.
Perfecţionarea aceasta se referă nu atît #la profesor, cît la elev, la elevul aşa cum
îl pregăteşte profesorul. Desăvîrşirea profesorului nu mai este în funcţie de ce predă,
cît predă, cui predă şi cum predă profesorul, ci în raport cu ce şi cu cît rămîne elevul
sau ascultătorul.
Pr. Prof. Sebastian CHILEA

18. P r o b lm e le d e m e to d ic a p red ă rii d is c ip lin e lo r u m a n iste, U n iv e rsitate a C luj- N apoca, C ate
d ra de m etodică.

Î n v ie r e a l u i h r is t o s , g a r a n ţ ia Î n v ie r ii n o a s t r e (Rom.vi, 8)
SPICUIRI DIN PASTORALELE LA SFINTELE PAŞTI ALE IERARHILOR
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Printre învăţăturile fundamentale ale Bisericii creştine la loc de frunte se găseşte
«învierea din morţi ca act de mîntuire săvîrşit de Mîntuitorul Iisus Hristos, în prima
zi a săptămînii...» (Matei XXVIII, 1 ; Marcu XVI, 1 ; Luca XXIV, 1 etc.) duminica,
devenind astfel «Ziua Domnului» (Apoc. I, 10) sau ziua bucuriei creştine.
Odată cu învierea Domnului nu s-a înlăturat Legea veche, legea mozaică, ci
«s-a împlinit ceea ce s-a spus prin Lege şi prooroci» (Matei V, 17), iar Mîntuitorul
«fiind Domn şi al sîmbetei» (Matei XII, 8) şi înviind în prima zi a săptămînii, duminica,
această zi a devenit ziua învierii şi sărbătoarea proslăvirii lui Iisus Hristos ca om
desăvîrşit şi Dumnezeu adevărat. Ziua sîmbetei, ca de fapt întreg Vechiul Testament,
a fost desăvîrşită şi depăşită cu minunea minunilor de Domnul cel înviat, văzut,
auzit şi pipăit de ucenicii şi credincioşii Mîntuitorului (I Ioan I, 1 ; II Petru I, 16).
La rîndul lor, Sfinţii Apostoli, mironosiţele femei şi toţi martorii învierii şi-au
făcut datoria de a vesti celor ce doresc mîntuirea acest act al dumnezeirii Mîntuito
rului Hristos. De la aceşti martori, vestea învierii şi forţa ei de transformare a cre
dincioşilor a fost transmisă din generaţie în generaţie prin viu grai, prin scris şi
mai ales prin harul cel de sus care îmbracă pe credincios în haina strălucitoare a Nou
lui Adam : «Cîţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat...» (Gal. III, 27).
în calitatea sa dublă, ca act al dumnezeirii lui Hristos şi siguranţă a învierii
noastre, învierea Mîntuitorului constituie baza credinţei noastre şi este piatra funda
mentală a Bisericii lui Hristos : «Dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnică ar fi credinţa
voastră, fără rost propovăduirea noastră... şi am fi nişte mincinoşi în faţa tuturor...»
(I Cor. XV, 14—20).
încredinţat fiind că Evanghelia Mîntuitorului «nu este de la oameni», ci de la
Dumnezeu (Gal. I, 11— 12) şi pentru a feri pe credincioşi «de basme şi rătăciri» (II
Petru I, 16), înalţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, conştienţi de vocaţiile lor
şi mai ales cuprinşi de emoţia responsabilităţii spirituale au alcătuit şi anul acesta,
ca de fapt în fiecare an de Sfintele Paşti, cuvînt de mîngîiere duhovnicească, de
întărire în credinţă, de nădejde în prezentul şi viitorul Patriei noastre.
*
Pastorala Prea Fericitului Patriarh JUSTINIAN adresată clerului şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu ocazia Sfintelor sărbători
ale învierii Domnului, scoate în evidenţă permanenţa învierii Mîntuitorului Iisus
Hristos prin Taina Euharistiei.
*

Plecînd de la te x tu l: «Luaţi, mîncaţi... şi... beţi dintru acesta toţi...» (Matei
XXVI, 26), Prea Fericirea Sa urmăreşte să convingă pe ascultători de statornicia în
credinţa strămoşească al cărei izvor este inima Mîntuitorului Hristos. «Marele praznic
al învierii Domnului mîngîie şi luminează sufletele credincioşilor noştri, după ce o
săptămînă întreagă ele au fost îndurerate şi cernite din pricina patimilor, răstignirii
şi îngropării Mîntuitorului Hristos». Patimile şi moartea Mîntuitorului au fost pre
cedate de acte importante pentru credinţa noastră, printre care şi Cina cea de Taină,
B. o. R. - 5
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instituind astfel Sfînta Taină a împărtăşirii cu veşnică permanenţă. «Aceasta să faceţi
spre pomenirea Mea» (Luca XXII, 19).
Explicînd ascultătorilor că toate tainele Bisericii transmit harul Sfîntului Duh,
Pastorala arată că Sfînta Euharistie ne pune în legătură cu însuşi Domnul Hristos
prin propriul Său trup şi cinstitul Său sînge. «Taina Sfintei împărtăşanii, ori Cumi
necătura este cea mai însemnată şi cea mai necesară pentru mîntuire... Ea ne curăţă
sufletul de toată întinăciunea, ne sfiilţeşte, ne întăreşte şi ne dă puteri nebănuite
pentru a trăi cu adevărat creştineşte».
Taina Euharistiei a fost vestită încă prin minunea înmulţirii plinilor, dar neînţelegînd ucenicii şi nici ascultătorii Mîntuitorului, Domnul le-a explicat rostul ei nu
numai în viaţa obişnuită, ci şi ca merinde ‘ sigură pentru viaţa de apoi : «Eu sînt
pîinea vieţii... Iar pîinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul Meu...
Adevărul vă spun : dacă nu veţi mînca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sîngele
Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănîncă trupul Meu şi bea sîngele Meu are
viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi... Cel ce mânînncă această
pîine va trăi în veac...» (Ioan VI, 46— 58). După această expunere a Sfintei Evanghelii
în care se află cuvintele Mîntuitorului, Prea Fericirea Sa întreabă : «Mai poate cineva
dintre credincioşii Bisericii noastre, care sînt şi ei ucenici ai Domnului Hristos, să
se îndoiască de acest fapt, că în Sfînta împărtăşanie ei primesc însuşi trupul şi
sîngele Domnului ?». întărind acestea cu spusele Sfîntului Apostol P avel: «Să se
cerceteze omul pe sine şi (apoi) să mănînce din pîine şi să bea din pahar. Căci cel
ce mănîncă şi bea cu nevrednicie, osîndă îşi mănîncă şi bea, nesocotind trupul Dom
nului» (I Cor. XI, 27—29). Scrisoarea-pastorală întăreşte: «Iubiţii m e i! Mare taină
este Sfînta împărtăşanie sau Euharistie şi mare întărire pentru credincioşii creştini
este ea ! Prin rugăciunile preoţilor pîinea şi vinul se prefac prin harul Sfîntului Duh
în însuşi trupul şi sîngele Domnului, iar prin nespusa dragoste a Fiului lui Dum
nezeu pentru noi, ne împărtăşim cu însuşi Domnul».
Pentru a ne împărtăşi trebuie pregătire şi însăşi Sfînta Liturghie este prilejul
de a afla şi a he pregăti sufletele şi apoi «să ne apropiem cu frica lui Dumnezeu,
cii credinţă şi cu dragoste «de sfinţitul potir». «De aceea, spune întîistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române, ca părinte sufletesc al vostru, vă laud pe toţi cei care
aţi primit Sfînta împărtăşanie şi mă rog Mîntuitorului Hristos să vă ajute în stră
daniile voastre de a trăi cu adevărat creştineşte». Trăirea duhovnicească se dovedeşte
mai ales prin spovedanie şi iertare, luminile care ne luminează calea spre Sfînta
împărtăşire.
în partea ultimă, Prea Fericitul dă sfaturi fiilor săi sufleteşti şi-i întăreşte în
unitatea sufletească atît de binefăcătoare poporului român de-a lungul veacurilor,
«în această noapte sfîntă, cînd glasurile credincioşilor creştini de pretutindeni, unite
cu cele ale sfinţilor îngeri nevăzuţi cu ochii noştri trupeşti, cîntă imnul de slavă
al învierii Domnului, îndrept rugăciunea mea către Hristos-Domnul cel înviat, ca să
dea lumii noastre de astăzi bunăvoire între toţi oamenii şi pacea pentru care El a
venit, s-a jertfit şi a înviat. Iar vouă tuturor şi celor dragi ai voştri să vă dăruiască
sănătate şi spor în viaţa duhovnicească şi în cea de fiecare zi.
încredinţîndu-vă ca întotdeauna, de dragostea mea părintească, vă binecuvîntez
pe toţi, vă urez tuturor «La mulţi ani !» şi vă spun din toată inima :
«Hristos a înviat!»
.- •
♦
Pastorala înalt Prea Sfinţitului IUSTIN al Moldovei, adresată cu prilejul Sfintelor
sărbători ale învierii Domnului clerului şi credincioşilor din Arhiepiscopia Iaşilor,
porneşte de la faptul că învierea Mîntuitorului este, peste toate, o taină a dum
nezeirii. Această taină a fost cunoscută în parte de mama după trup a Mîntuitorului
Hristos, care, cu dragoste şi cu evlavie îl va fi întîmpinat pe Domnul, grăind : «Fiul
meu — Domnul meu şi Dumnezeul meu».
înaltul ierarh, pentru a feri pe credincioşi de influenţe greşite asupra cultului
Maicii Domnului, arată că Sfînta Fecioară, după moartea Mîntuitorului, a stat numai
în comunitatea Sfinţilor Apostoli şi toţi... «stăruiau într-un cuget în rugăciune dim
preună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus şi cu fraţii Lui» (Fapte I, 14). în
scrierile bisericeşti de mai tîrziu însă şi mai ales în cărţile de slujbă religioasă,
Maica Domnului este pomenită fără încetare, în fruntea sfinţilor ca, mijlocitoare
între noi şi Fiul său, «ca solitoare pentru mîntuirea noastră», fiindcă însuşi îngerul
i-a spus : «Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu Tine» (Luca I, 28).
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Bucuria învierii a pătruns mai întîi în inima Maicii Domnului, «inimă prin care
trecuse sabia», iar vechile cîntări bisericeşti prezintă foarte frumos întîlnirea cu
Fiul ei : «Dacă ai văzut, Fecioară, pe Hristos cu totul strălucit, fără asemănare în
frumuseţe, ca un mire ieşind cu trupul din cămara gropii, te-ai umplut de bucurie»
sau «Văzînd sculat din morţi pe Dumnezeu pe care L-ai născut, te-ai arătat plină
de bucurie, Fecioară Mărie».
Nu numai Sfînta Fecioară a fost mîngîiată de învierea Domnului, ci şi femeile
mironosiţe, ucenicii şi toţi credincioşii: «Ceea ce nu trebuie uitat însă niciodată —
subliniază I. P. S. Mitropolit — este faptul că toţi cei care au văzut pe Iisus, după
înviere, şi-au întărit convingerea nu numai că El s-a ridicat cu trupul din mormînt,
dar îndeosebi că învierea este dovadă de netăgăduit a dumnezeirii Sale. Cum bine
se ştie, Sfîntul Toma a fost, pentru moment, apostolul «îndoielii» cu privire la în
viere ; după ce a pipăit însă mîinile şi coasta Mîntuitorului, el s-a făcut nu numai
martor al învierii, dar — ca şi ceilalţi apostoli — , vestitor al adevărului că Iisus
este Domnul şi Dumnezeul nostru».
Făcînd exegeza unor texte din scrierile Sfîntului Apostol Petru, Pastorala accen
tuează mai ales cuvintele : «Voi ştiţi... despre Iisus din Nazaret, cum L-.a uns Dum
nezeu cu Duhul Sfînt şi cu putere şi cum a umblat El din loc îni loc, făcînd binele
şi tămăduind pe toţi cei asupriţi de cel rău, pentru că Dumnezeu era cu El» (Fapte,
X, 37— 38). Iisus Hristos a fost cu adevărat Dumnezeu cel întrupat; cel Siînt, cel
clrcpt, cel bun, începătorul vieţii.
Importanţa ontologică a ridicării dintre morţi a Mîntuitorului constă şi în aceea
că «învierea Sa constituie garanţia învierii noastre». «De cea dintîi noi ne bucurăm
ca de un fapt împlinit, iar pe cea de a doua o aşteptăm să se împlinească în trupul
nostru, la venirea Domnului întru mărirea Sa dumnezeiască. Acum, sărbătorind învie
rea Domnului, noi gustăm numai din bucuria de a fi dobîndit, în duhul nostru, pu
terea învierii şi măririi noastre de la Dumnezeu. Dar, între învierea Domnului şi
învierea noastră există o legătură atît de strînsă încît, cînd vorbim despre una, este
neîncetat prezentă în cugetul nostru şi cealaltă... «De aceea, în Hristos toţi se vor
face vii...» (I Cor. XV, 22). Martorilor învierii şi întregii activităţi a aleşilor lui
Dumnezeu li se adaugă porunca Domnului, ca să vestească aceasta «..în Ierusalim
şi în toată Iudeea şi în Samaria şi pînă la marginea pămîntului» (Fapte I, 8 ; Luca
XXIV, 47—48). învierea Mîntuitorului este izvorul şi chezăşia învierii noastre, iar
mărirea Lui este izvorul şi chezăşia măririi noastre. Vom trece, desigur, prin moarte ;
dar, cînd «Hristos, care este viaţa noastră, se va arăta, atunci şi noi, împreună cu
El, ne vom arăta întru mărire» (Col. III, 4).
Dacă praznicul învierii Domnului şi Sfintele sărbători ale Paştilor constituie o
mare bucurie a Bisericii, atunci toţi credincioşii se îndulcesc de bucuria evenimentu
lui. «Or, dacă am înviat împreună cu Hristos — zice Sfîntul Apostol Pavel — să
căutăm cele de sus, unde Hristos se află şezînd în dreapta lui Dumnezeu... să ne
îmbrăcăm şi noi cu dragoste, care este legătura desăvîrşirii. Şi pacea lui Hristos
să stăpînească în inimile noastre» (Col. III, 1— 5).
Trecînd la angajarea socială a credinciosului, înaltul ierarh precizează că, «dacă
noi sîntem fiii lui Dumnezeu, născuţi duhovniceşte din dragoste, în mod firesc, noi
sîntem şi fiii păcii».
în acest circuit al păcii ne aflăm şi noi credincioşii români ortodocşi, deoarece
în mersul său necontenit înainte, poporul nostru năzuieşte să adauge, una după alta,
noi realizări pe toate tărîmurile activităţii sale. îndeosebi de la frumoasele şi mă
noasele ogoare de pe întreg cuprinsul ţării se aşteaptă roade mai multe şi mai
bune... însuşi Sfîntul Vasile cel Mare spune : «...roadele sînt ale celor care au mun
cit ; cinstea şi cununile sînt ale învingătorilor».
în încheiere, Pastorala subliniază : «Odată cu acest cuvînt de adevărată învă
ţătură şi de îndemn părintesc, în ziua acestui praznic luminat al învierii Domnului,
împărtăşindu-vă arhiereşti binecuvîntări, cu dorirea de a vă vedea sporind în toate
cele bune şi de folos fiecăruia în parte şi tuturor laolaltă, vă întîmpin cu vestirea :
«Hristos a înviat» !
*
Pastorala la învierea Domnului a înalt Prea Slinţitului NICOLAE, Arhiepiscop
de Sibiu şi Mitropolit al Ardealului, porneşte de la textul sfînt : «Aşa a iubit Dum
nezeu lumea, încît pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan III, 16).
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In Introducere, I. P. S. Sa arată că «întîmpinăm iarăşi cu bucurie şi cu lumi
nate graiuri Marele Praznic al învierii Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hris
tos. Căci în inima Ortodoxiei, în inima Bisericii, este Iisus cel înviat, prin care şi în
care avem mîntuire... Să ne curăţim dar simţirile, ca să fim vrednici a primi în sufle
tele noastre pe Iisus Hristos cel înviat».
După acest anunţ, Pastorala trece la tema propriu-zisă, adică noi credincioşii
«nu sîntem numai duh sau numai trup, ci sîntem în o unitate şi suflet». Cu toate
că strămoşii noştri căzuseră din har, «Dumnezeu-Tatăl a trimis pe singurul Său Fiu,
pe Iisus Hristos-Domnul, ca prin întruparea Lui, prin propovăduirea şi prin jertfa de
pe cruce, prin învierea şi înălţarea la cer, să mîntuiască pe cei ce vor să-L urmeze».
Revenind la praznicul învierii Domnului, Pastorala subliniază faptul că «Maica Dom
nului şi dreptul Iosif au adus pe Iisus — cînd avea doisprezece ani — la templul
din Ierusalim de Praznicul Paştilor, căci ei mergeau în fiecare an la acest praznic...
Se cuvine dar ca «şi noi să urmăm pilda Maicii Domnului şi a Dreptului^ Iosif»,
fiindcă mîntuirea numai în Biserica lui Dumnezeu o căpătăm, Biserica este lăcaş de
rugăciune şi de întîlnire cu Hristos-Domnul, aceasta este Biserica lui Dumnezeu :
Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească. Unul este şi Hristos. Biserica Ortodoxă
nu este de ieri, ci este de la începutul creştinismului şi se temeiniceşte pe Evan
ghelia Domnului şi pe propovăduirea Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi.
Aplicat la realităţile poporului nostru, principiul unităţii de credinţă şi de neam
a fost coloana vertebrală a naţiunii noastre de-a lungul secolelor. «Biserica dreptmăritoare ţine seama de poporul din care face parte. Ea foloseşte limba poporului,
căci Iisus Hristos a trimis pe Sfinţii Apostoli sa propovăduiască în limba înţeleasă
de fiecare popor. De aceea credinţa ortodoxă s-a împletit aşa de adînc în viaţa cre
dincioşilor români, încît ea a dăinuit peste veacuri, şi a fost «stîlp de întărire», în
vremuri de apăsare, şi sprijin al culturii române şi al năzuinţelor de libertate, drep
tate, unitate naţională şi înfrăţire. Şi astăzi îşi împlineşte misiunea sa bisericească
şi patriotică cu totală dăruire şi cu largă înţelegere faţă de măreţele realizări ale
epocii noastre. De aceea, întăreşte înaltul ierarh, în trecut ea a primit numele de
Lege strămoşească, Lege românească.
în sfîrşit, noi, credincioşii români, am fost dintru început ortodocşi, iar «cre
dinţa ortodoxă se concretizează în învierea Domnului».
Istorisindu-se actul învierii Domnului, Pastorala culege cu grijă şi atenţie cele
mai convingătoare texte scripturistice păstrate în Biserică şi pentru cei credincioşi,
Biserica avînd precădere în calitatea ei de «Casa Tatălui», «Casa lui Dumnezeu».
In această casă ne-am născut noi creştini, Biserica Ortodoxă fiind Biserica credincio
şilor, care şi în vremea noastră este alături de popor şi de conducătorii lui şi merge
înainte cu poporul, sprijinind ridicarea patriei noastre scumpe, România Socialistă,
pe noi culmi de cultură şi progres». Această indicare se face cu iubire neîndoielnică
şi dragoste de mnuncă.
în partea ultimă a Pastoralei, I. P. S. Mitropolit Nicolae face elogiul muncii,
munca fiind ridicată la treapta de virtute şi atribuindu-i-se, pe bună dreptate, cali
tatea de ajutor în mîntuire. «Biserica noastră binecuvîntează munca. Credincioşii o
numesc «muncă sfîntă». Domnul nostru n-a pregetat să ostenească, fără răgaz, arătîndu-se astfel, nu numai ca Mîntuitor, ci şi ca luptător neobosit, îmbinînd ziua cu
noaptea, ca pe toţi să-i aducă la mîntuire, la viaţă cinstită şi folositoare tuturor. El
a venit pentru toate popoarele. Şi iată, — între aceste popoare — sîntem şi noi,
credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, dăruiţi cu întreaga noastră fiinţă Patriei
noastre scumpe în cea mai măreaţă epocă din istoria poporului nostru».
In ceea ce priveşte viaţa duhovnicească, în vremea postului Păresimilor ne-am
străduit să ne facem un bilanţ al felului cum am împlinit poruncile date de Mîntuitorul şi de Biserica Lui... Ne-am deschis sufletul şi am mărturisit în Taina Sfintei
Spovedanii şi faptele bune şi faptele rele. Pentru cele bune am mulţumit Domnului...
iar pentru cele rele am primit cuvenita dezlegare a duhovnicului şi canonul de
pocăinţă». Aşa înţeleg credincioşii ortodocşi de veacuri să întîmpine
învierea Dom
nului : «Să ne curăţim simţirile», gîndurile şi să întîmpinăm pe Domnul.
«Fie ca dragostea lui Hristos să ne lumineze mereu căile vieţii noastre!
Dorindu-vă de Sfintele sărbători ale învierii Domnului mulţi ani cu sănătate,
pace, bucurie şi spor în tot ce este bun şi mîntuitor pentru toţi fiii Bisericii noas
tre, vă întîmpinăm cu părintească dragoste şi vă rog să primiţi din partea mea urarea
bucuriei : Hristos a înviat !», încheie I. P. S. Mitropolit al Ardealului.
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Pastorala Ia învierea Domnului a înalt Prea Sfinţitului TEOCTIST, Arhiepiscop
al Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, adresată iubitului cler, cinului monahal şi tutu
ror binecredincioşilor creştini, anunţă subiectul prin rugăciunea împărtăşirii : «Cinei
Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaş mă primeşte».
După ce asigură peascultători că «Cina cea de Taină, răstignirea şi moartea
pe
cruce, îngroparea şi învierea Mîntuitorului Hristos sînt mănunchiul de fapte
dumnezeieşti din care se îngemănează de veacuri dureroasele retrăiri cu frumu
seţea şi strălucirea Sfintei Sărbători de astăzi : Sărbătoarea Paştilor». In acest con
text, «răstignirea şi moartea pe cruce a Mîntuitorului Hristos ne umplu întotdeauna
de tristeţe şi amărăciune, priveliştea morţii pe cruce a Celui ce a spus despre Sine
că El este «Calea, adevărul şi viata» (Ioan XVI, 6), trezeşte în orice conştiinţă creş
tină simtămîntul unei chinuitoare răspunderi, deoarece Mîntuitorul Hristos a trebuit
să fie «jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre» (I Ioan II, 2). Credincioşii trebuie
să aibă aceleaşi sentimente trăite de Sfnta Fecioară şi de Sfinţii Apostoli în timpul
judecăţii şi răstignirii, ca şi în timpul învierii şi înălţăriiDomnului. Aceste acte se
petrec şi în zilele noastre prin cea mai mare dintre tainele Bisericii, Sfînta Euharistie
instituită de Mîntuitorul la Cina cea de Taină şi pecetluită cu însăşi minunea învierii
Sale. De aceea, cine mănîncă din Pîinea euharistică «viu va fi în veac» (Ioan VI,
51) şi implicit Sfînta împărtăşanie este legată de praznicul Sfintelor Paşti.
Justificînd şi arătînd că Praznicul învierii Domnului este cea mai mare săr
bătoare şi mîntuitoare în acelaşi timp, înaltul ierarh întăreşte nădejdea credincioşi
lor, asigurîndu-i : «Ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos a
ştiut că trebuie să pătimească şi să moară, spre a intra în slava Sa» (Luca XXIV,
26) precum însuşi a tălmăcit Scripturile celor doi ucenici, în drum spre Emaus. Drept
aceea, mai înainte de patimi şi de moarte «El
a dorit să mănînce Paştele cu uce
nicii Săi» (Luca XXII, 15), pentru ultima dată. Instituind Euharistia la Cina cea de
Taină, Mîntuitorul a permanentizat-o prin înviere, devenind astfel
un act perma
nent al mîntuirii, Iisus fiind prezent prin Euharistie : «Eu cu voi sînt în toate zilele,
pînă la sfîrşitul veacurilor» (Matei XXVIII, 20). Sfînta împărtăşanie este taina direc
tă a Mîntuitorului, este trupul şi sîngele Său : «Aceasta să faceţi spre pomenirea
Mea!». Şi toate acestea Mîntuitorul le-a făcut din iubire, fiindcă tot din dragoste
Dumnezeu a trmis în lume, «pe Fiul Său cel Unul-născut, ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan III, 16).
Sfînta Euharistie are deosebită importanţă pentru conştiinţa creştină, fiindcă
datorită ei a luat fiinţă cultul creştin, iar Sfînta liturghie este centrul acestuia, aşa
cum invocarea Sfîntului Duh (Epicleza) este centrul Tainei Sfintei împărtăşanii.
în ceea ce priveşte pe credinciosul care se împărtăşeşte, roadele Sfintei Euha
ristii s în t: unirea tainică cu însuşi Răscumpărătorul cel întrupat, răstignit pe cruce
şi înviat, iertarea păcatelor, înnoirea sufletească, moştenirea vieţii de veci, precum
El însuşi ne-a încredinţat cînd a spus : «Cel ce mănîncă trupul Meu şi bea sîngele
Meu are viată veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi» (Ioan VI, 54), cu condiţia
însă, aşa cum o spune Sfîntul Apostol Pavel, «să se cerceteze omul pe sine... Cel
ce mănîncă şi bea cu nevrednicie, osîndă îşi mănîncă şi bea, nesocotind Trupul
Domnului» (I Cor. XI, 28). Pentru ferirea de greşeală şi osîndă, este necesară spo
vedania sinceră de la duhovnici. Lor li s-a dat harul legării şi dezlegării prin Sfin
ţii Apostoli de la Sfîntul Duh : «Luaţi Duh Sfînt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi
iertate şi cărora le veţi ţine vor fi ţinute» (Ioan XX, 22—23).
în ceea ce priveşte viaţa credincioşilor în societatea noastră de astăzi, înaltul
Ierarh, care este şi deputat din partea Frontului Unităţii Socialiste, întăreşte cu
puterea cuvîntului şi autoritatea sa : «Acela prisoseşte în toată fapta cea bună, acela
sporeşte în iubirea faţă de semeni, faţă de ţară şi faţă de Conducerea ei, care îşi
închină munca şi priceperea pentru binele obştesc, deci pentru unitatea tuturor. Aşa
cum au făcut şi strămoşii noştri păstrînd credinţa curată şi iubirea de patrie nepă
tată, tot aşa şi noi «să păstrăm valorile nemuritoare, să le sporim şi să le dăm
strălucirea cuvenită».
Apreciind munca întregului popor, binecuvîntînd strădaniile credincioşilor ascul
tători, Pastorala accentuează dorinţa de pace şi linişte a omenirii, «făurirea unei
lumi mai bune şi mai drepte, pe pămîniy acţiuni care ridică scumpa noastră tară
şi harnicul nostru popor, pe trepte de preţuire şi cinstire din partea întregii lumi».
Asemenea simţăminte, încheie înalt Prea Sfinţitul Mitropolit, nutrind în această
Sfîntă şi mare zi a praznicului învierii Domnului şi .Mîntuitorului nostru Iisus Hris-
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tos, «deşi cu trupul sînt departe, cu duhul sînt împreună cu voi, bucurîndu-mă şi
văzînd buna voastră rînduială şi tăria credinţei voastre în Hristos» (Col. II, 5), vă
spun: Hristos a înviat!»
Pastorală Ia învierea Domnului a înalt Prea Sfinţitului NICOLAE, Arhiepiscop al
Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului, adresată «preaiubitului cler,
cinului monahal şi dreptcredincioşilor, porneşte de la salutul pascal: Hristos a
în v ia t!». Prin acest salut şi mărturisire, credincioşii ortodocşi îşi arată convingerea
credinţei lor şi totodată bucuria nespusă a învierii Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.
«Ceea ce se cuvine de observat, pornind de la simţămîntul de care sînt cuprinşi
creştinii în zilele de acum, este seriozitatea şi siguranţa cu care îşi însoţeşte fiecare
zicerea, întemeiaţi pe credinţa nestrămutată că ea reprezintă sub raport duhovnicesc
faptul cel mai adevărat». Deşi nimeni dintre noi n-a fost de faţă la acel eveniment,
avem mărturia celor de atunci, care, precum înşişi spuneau, «n-au putut să nu grăiiască despre cele ce au văzut şi au auzit» (Fapte IV, 20) şi au susţinut cu propria
lor viaţă, mărturisind fără înconjur învierea Domnului.
Mărturia învierii a constituit pentru Sfinţii Apostoli fundamentul chemării lor,
propovăduind pe Hristos cel răstignit şi înviat (Fapte IV, 33). Nimeni nu le-a pus
mărturia sub semnul îndoielii, întrucît ea putea fi oricînd dovedită, prin înseşi per
soanele care asistaseră la tot ce s-a petrecut după răstignire.
Se ştie, bunăoară, că între alţii, Domnul s-a arătat viu la peste 500 de inşi dintr-o dată, cum scrie Sfîntul Apostol Pavel Corintenilor (I Cor. XV, 6). Dacă la m ij
loc era o simplă închipuire ori invenţie, cineva tot s-ar fi ridicat să-l înfrunte şi să
restabilească adevărul, deoarece dintre ei mulţi trăiau încă.
De la cei de atunci, credinţa în înviere s-a transmis neîmpuţinată şi neadău
gită, din generaţie în generaţie, fiecare propovăduind mereu ceea ce a fost «văzut»
şi «auzit». Asemenea ucenicilor Domnului am trăit şi noi, prin mijlocirea slujbelor
orînduite de Biserică, întîmplările legate de «patima, răstignirea şi învierea Sa».
Istorisind ultimele zile ale existenţei pămînteşti a Mîntuitorului, Pastorala ne
încredinţează despre adevărul celor săvîrşite şi ne întăreşte în nădejde şi ne înlă
tură îndoiala. «Cum am putea atunci să nu grăim şi noi cele ce am văzut prin
ochii înaintaşilor noştri întru credinţă şi cele ce am auzit din gura femeilor miro
nosiţe şi apostolilor, care ne-au lăsat, ca sfîntă moştenire, mărturia pecetluită cu
viaţa şi faptele lor ?», spune I. P. S. Sa.
în această mărturie sfîntă se vădeşte adevărul şi adevărul trebuie împărtăşit.
«Biserica ne aduce mereu aminte de această obligaţie, pe ea întemeindu-se transmi
terea Evangheliei peste veacuri. Şi trebuie unitate desăvîrşită între cele duhovni
ceşti şi cele obşteşti... «Să ne gîndim doar la neamul nostru căruia aparţinem şi la
glia strămoşească din care am odrăslit. Ele se cer în aceeaşi măsură a fi mărturisite
şi propovăduite ca unele ce ţin de noi, întocmai credinţei primită de la înaintaşi».
Şi pentru a sublinia adevărul permanenţei româneşti, înaltul Ierarh scrie:
«Cum nu vom mărturisi deci — întocmai Apostolului — care declara oarecînd : «sînt
iudeu din Tarsul Ciliciei, cetăţean al unei cetăţi nu fără însemnătate (Fapte XXI, 39 ;
XXII, 3) ; — că sîntem români ? Facem parte adică din neamul care de mii de ani
trăieşte, munceşte şi luptă ca să-şi menţină fiinţa, să se afirme printre alte popoare
cu întreg geniul său, cu însuşirile ce-1 împodobesc, cu virtuţile ce-1caracterizează.
Fără a dispreţui şi cu atît mai mult a apăsa pe alţii, vom arăta cu ce contribuim
la îmbogăţirea culturii şi civilizaţiei umanităţii. Prin cuvînt, dar mai ales prin faptă,
trebuie să dovedim lumii aportul pe care sîntem în stare să-l aducem la progresul
general, într-o vreme cînd înşine trecem prin transformări uimitoare. Numele de
român se cuvine rostit pretutindeni, susţinîndu -1 prin realizări în toate domeniile de
activitate... Există unele ţări sub soare, dar nici una nu este ca aceea în glia căreia
zac osemintele părinţilor, moşilor şi strămoşilor, pentru care şi-au vărsat sîngele cei
de dinaintea noastră, pentru care muncim cu însufleţire cei care o stăpînim şi-i
apărăm neatîrnarea !».
După ce subliniază că a fi român înseamnă a trăi româneşte, adică să-ţi iubeşti
patria cu obiceiurile, tradiţiile ei şi să te dăruieşti fără şovăire, Pastorala încheie :
«Despre toate acestea m-am simţit îndatorat să dau mărturie şi să vi le aduc aminte
în zilele de prăznuire pe care vă doresc să le petreceţi cu multă bucurie duhovni
cească, belşug şi îndestulare. Iar cînd potrivit obiceiului din vechime veţi ciocni
oul roşu pascal, să nu uitaţi de sfînta îndatorire pe care fiecare o avem de a mărtu

(NDRUMĂRI PASTORALE

315

risi prin înseşi faptele noastre pe Iisus înviat, dreptul sfînt la viată şi încă viaţă
din belşug, a neamului şi ţării din care facem parte.
Adevărat a înviat Hristos M întuitorul!»
Pastorală de Sfintele Paşti a înalt Prea Sfinţitului ANTIM al Arhiepiscopiei
Tomisului şi Dunării de Jos, adresată clerului şi tuturor dreptcredincioşilor creştini
din această eparhie, anunţă faputul învierii prin cîntarea «Paştile cele sfinţite astăzi
nouă s-au arătat... Paştile credincioşilor, Paştile care au deschis nouă uşile raiu
lui...».
In introducere, I. P. S. Arhiepiscop încredinţează pe ascultători că «Bucuria
învierii se răsfrînge cu tresăltare şi cu tărie în inimile celor care au cunoscut nevoinţele duhovniceşti ale celor ce au urmat drumul Sfîntului şi marelui post şi au
privit cu ardoare spre suişurile Golgotei, pentru a se desfăta acum de biruinţa lui
Hristos asupra păcatului celui din veac şi asupra morţii — împreună cu apostolii,
cu mironosiţele femei şi cu toţi cei care au crezut în El.
Scoţînd în evidenţă faptul că Paştile sînt sărbătoare a sărbătorilor, iar învierea
suprema minune, Pastorala accentuează faptul că «prin învierea Sa, Mîntuitorul ne
încredinţează pe noi de viaţa cea veşnică, prin sfintele Sale cuvinte: «Eu sînt
învierea şi viaţa, cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va trăi» (Ioan XI, 25).
Mai mult, Sfîntul Apostol Pavel ne asigură că «Hristos s-a jertfit pentru păcatele
noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră» (Rom. IV, 25).
Prin înviere, Hristos-Domnul ne-a dăruit deplinătatea m întuirii: «stare de bucu
rie şi de unitate duhovnicească...». Cuvintele cîntării : «Unii pe alţii să ne îmbrăţişăm,
să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi şi să iertăm toate pentru înviere», să
rămînă vii şi lucrătoare în inimile noastre, pentru a trăi în deplină dragoste şi unire
între noi, pentru sporul nostru şi spre folosul întregii obşti a poporului nostru».
Căutînd să adauge la sporul duhovnicesc al ascultătorilor Scrisoarea-Pastorală
arată că în viaţa duhovnicească un rol deosebit îl joacă harul lui Dumnezeu, oferit
de Biserica Sa. Acest har lucrează cu credinţa noastră spre unitate bisericească şi
naţională. «Unitatea noastră bisericească s-a făcut vădită de-a lungul veacurilor prin
credinţa puternică a strămoşilor noştri, prin statornicia şi evlavia lor, care, spre
slava lui Dumnezeu, au zidit pe tot întinsul ţării nenumărate locaşuri de închinare
şi le-au împodobit cu deosebită măiestrie». Tot ceea ce au zidit străbunii trebuie
păstrat cu toată cuviinţa, «ele fiind comori nepreţuite, care fac parte din zestrea
spirituală a neamului nostru».
în partea a doua a Pastoralei, I. P. S. Antim subliniază faptul deosebit de im
portant că «Trăirea noastră creştinească este în chip firesc, în strînsă legătură cu
viaţa Patriei noastre, căci precum glăsuieşte Proorocul Ieremia : «De propăşirea aces
teia atîrnă propăşirea noastră» (X X X ,‘ 7). în anii din urmă, ca de fapt de-a lungul
istoriei poporului român «Biserica Ortodoxă Română prin clerul şi credincioşii ei,
şi-a adus contribuţia sa constructivă la această măreaţă operă şi înţelege a merge
înainte cu hotărîre pe acelaşi drum, slujind cu vrednicie această nobilă cauză.
Aşa cum Statul nostru întreţine numeroase relaţii cu alte state, tot aşa şi
Biserica Ortodoxă Română cultivă un ecumenism de înaltă ţinută militînd cu m ij
loacele ei pentru o eliberare şi independenţă naţională totală. Toate aceste fapte
se susţin cu o muncă susţinută nu numai de ierarhi şi clerici, ci şi de către harnicii
credincioşi. Toţi sînt conştienţi de spusa Psalmistuliii : «Pîinea întăreşte inima omu
lui, untdelemnul îi luminează faţa şi vinul-veseleşte inima» (Ps. CUI, 15), iar Biserica
împreună cu slujitorii ei, sprijină îndemnurile şi chemările stăruitoare ale diriguito
rilor ţării, spre împlinirea nădejdilor pentru recolte cît mai rodnice.
în final, înaltul ierarh subliniază din nou importanţa Sfintelor Paşti pentru cu
getele şi sufletele noastre. Praznicul învierii Domnului să ne întărească credinţa cea
adevărată păstrată cu scumpătate de părinţii şi strămoşii noştri şi să ne umple
inimile noastre de duhul dragostei şi al unirii frăţeşti.
Mulţumind lui -Dumnezeu pentru sărbătorirea Praznicului învierii Domnului,
încredinţînd pe ascultători «de toată dragostea părintească», I. P. S. Sa încheie:
«Vă binecuvîntez pe toţi cu binecuvîntarea noastră arhipăstorească şi vă adresez
din nou, din tot sufletul, salutul pascal. scump inimilor noastre: Hristos a înviat».
t
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Pastorală la învierea Domnului adresată de înalt Prea Sfinţitul TEOFIL cucer
nicului cler şi tuturor dreptmăritorilor creştini din Eparhia Vadului, Feleacului şi
Clujului, cu prilejul Sfintelor sărbători ale Paştilor.
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Cu expresivul verset: «Iisus, Domnul nostru s-a dat morţii pentru păcatele
noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră» (Rom. IV, 25) începe înaltul Ierarh
cuvîntul de mîngîiere transmis credincioşilor ortodocşi români din vechiul centru
daco-roman şi român din CIuj-Napoca şi împrejurimi. «Noi o ştim bine — spune
Pastorala, că tot ceea ce Hristos a săvîrşit şi a pătimit, nu se mărgineşte la viata
Sa personală, ci face parte dintr-un plan dumnezeiesc în care sîntem şi noi cuprinşi.
El este Răscumpărătorul nostru ceea ce vrea să spună că întreaga Sa lucrare răs
cumpărătoare ne priveşte pe noi».
Dintre faptele de răscumpărare ale Mîntuitorului cea mai importantă este în
vierea Sa, siguranţa învierii noastre. «Fără înviere, credinţa noastră n-ar avea ade
văratul ei temei şi reazim întăritor. Fără înviere botezul creştin nu-şi are simbo
lismul său deplin. Botezul creştin alcătuieşte aievea întîia şi cea mai de seamă
legătură de viată, peste fire, între Paştile Domnului şi Paştile noastre, între scularea
din morţi şi învierea noastră. Sfîntul Apostol Pavel spune : «Noi toţi care în HristosIisus ne-am botezat, întru moartea Lui am fost botezaţi. Deci ne-am îngropat cu El,
prin botezul care ne cufundă în moarte, pentru ca, precum Hristos a înviat din
morţi, prin mărirea Tatălui, tot la fel şi noi să trăim o viaţă nouă» (Rom. VI, 3—4).
Continuînd explicarea faptului că învierea lui Hristos se repetă prin învierea
noastră, prin baia botezului, Pastorala subliniază faptul că puterea harică transformă
pe cel botezat, îl face un om nou, deoarece : «Cîţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos
v-aţi îmbrăcat» (Gal. III, 27). Cel botezat este creştinul, omul născut din nou (Ioan
III, 7), care a păşit pe calea mîntuirii «prin baia naşterii celei de a doua şi prin
înnoirea făcută de Duhul Sfînt (Tit III, 5) şi aşa devenim fiii lui Dumnezeu (Ioan I, 12).
Atrăgînd atenţia asupra stării de păcătuire, I. P. S. Sa spune : «Omul cel vechi
din noi, răstignit împreună cu Hristos, este mort pe cruce, dar nu este mort încă
în traiul nostru de fiecare zi». Pastorala dă următoarea explicaţie intrării noastre
într-o nouă viaţă : «Ar fi o greşeală de neiertat, spune înaltul Ierarh, să ne închi
puim că moartea şi învierea lui Iisus, nd se explică în mod magic, ca printr-o
minune, ci ca şi cind rînduiala botezului ne>ar transforma de la sine însăşi, ne-ar
schimba în bine dintr-o dată, pînă în adîncimea fiinţei noastre, odată pentru tot
deauna. Intrarea noastră in viaţa cea nouă, înseamnă o desfăşurare, o evoluţie voită,
conştientă, către un scop cîştigat de Hristos, la care poate ajunge şi credinţa
noastră...». Peste toate însă, Iisus cel înviat luminează realitatea noastră creştinească
cu o strălucire biruitoare... iar noi devenim, puţin cîte puţin omul cel nou, care gîndeşte şi acţionează după îndemnul Duhului Sfînt... Creştinul este şi trebuie să fie
însufleţit de biruinţa Iui Hristos».
în calitatea sa de «stîlp şi temelie a adevărului» (I Tim. III, 15), Biserica este
aceea care întăreşte nădejdea celor credincioşi. în Biserică se săvirşeşte Taina Sfin
tei Euharistii, de care depinde existenţa noastră duhovnicească şi unirea noastră cu
Hristos: «Rămîneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămîne în
dragostea Mea. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămînă în voi
şi bucuria voastră să fie deplină» (Ioan XV, 9— 11).
Creştinul este convins ca şi Sfîntul Apostol Pavel, care zic e : «Toate le pot
în Hristos, care mă întăreşte» (Filip. IV, 13). Biruinţa Iui Hristos cel înviat ne cheamă
şi ne ajută şi pe noi să fim învingători asupra păcatului, să fim biruitori în ascul
tarea noastră faţă de legile lui Dumnezeu şi faţă de legile stăpînirii.
în încheiere, Pastorala îndeamnă ca acţiunile credincioşilor să crească spre
propăşirea Patriei, iar «Căldura credinţei noastre să învioreze puterile noastre sufle
teşti şi trupeşti, după cum căldura primăverii trezeşte toată natura Ia o nouă viaţă
şi dezvoltare.
Rugind din toată inima pe Hristos, biruitorul păcatului şi al morţii ca Sfîntă
-învierea Lui să aducă belşug şi har de pace şi de tărie sufletească, spor şi sănă
tate şi zile îndelungate, vă îmbrăţişez cu dragoste părintească şi vă z ic : Hristos
a în v ia t!».
Pastorala de Paşti a Prea Sfinţitului IOSIF, Episcop al Rimnicului şi Argeşului,
adresată iubitului cler şi binecredincioşilor ascultători din Eparhia sa, începe cu o
catavasie a praznicului: «Să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos strălucind...»
(Canonul învierii).
în introducerea sugestivă, Pastorala vesteşte sosirea învierii odată cu trezirea
naturii la viaţă după îndelungată aşteptare a trecerii iernii. Ivirea primăverii ne
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duce cu gîndul la Ziditor şi la meditarea spusei Psalmistului: «Cit de minunate sînt
lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut» (Ps. CIII, 25).
Din moşi-strămoşi, praznicul învierii Domnului a fost prilej de aleasă bucurie
duhovnicească şi de mare linişte în casă şi familie. «începînd de astăzi — timp de
40 de zile — credincioşii se vor saluta cu salutarea sfîntă «Hristos a înviat», la
care se răspunde: «Adevărat a înviat!».
Argumentînd scripturistic rostul învierii Domnului, care este baza credinţei
noastre, Pastorala arată pentru viaţa credincioşilor că «pentru a crede pe Hristos
cel înviat din morţi şi să ne bucurăm de bucuria învierii, trebuie ca mai întîi să
ne luminăm sufletul cu lumina adevărului şi «să ne curăţim simţirile». In acest scop,
în tot timpul Sfîntului şi Marelui Post, neîncetat ne-am rugat la slujbele religioase
din sfintele noastre biserici, zicînd : Doamne şi stăpînul vieţii mele... duhul curăţiei,
al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-mi-1 mie slugii Tale...
(din rug. Sfîntului Efrem Şirul).
Am cerut de la bunul Dumnezeu să ne dea duhul curăţeniei, pentru .că numai
cei cu duhul (sufletul) curat pot vedea pe Dumnezeu, după cum însuşi Mîntuitorul
nostru Iisus Hristos ne spune : «Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu» (Matei V, 8). Practic, curăţia inimii şi luminarea minţii noastre se face
prin spovedanie şi Sfînta împărtăşanie. «Cum roua dimineţii înviorează florile
cîmpului, tot aşa spovedania curăţă de întinăciunile păcatului şi înviorează sufletul
credinciosului. Sfîntul Trup şi cinstitul Sînge transformă viaţa credincioşilor. Scopul
final al credinciosului creştin este unirea cu Hristos, învierea cu El, pentru că «Dum
nezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa» (I Cor. IV, 14).
In ultima parte, P. S. Iosif tîlcuieşte pe înţelesul tutuior rostul ascultării în
viaţa socială a credincioşilor pentru făurirea unui trai mai bun şi înflorirea patriei.
Mare este minunea în v ie rii! «Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul şi
pămintul şi cele de dedesubt. Azi şi noi ne-am luminat de ziua învierii.
Să mulţumim şi să dăm slavă bunului Dumnezeu că petrecem sărbătoarea în
vierii Domnului în linişte şi pace, într-o ţară liberă şi independentă, cu un popor
harnic şi stăpîn pe propriul său destin...
Ca ierarh al Bisericii străbune şi părinte duhovnicesc al vostru, vă sfătuiesc
şi vă îndemn să fiţi permanent la datorie, şi să împliniţi sarcinile cu toată conştiinţa
şi dragostea... Orice pas şi orice gînd al vieţii voastre să fie spre înălţarea Bisericii
străbune, spre binele şi fericirea neamului românesc.
în încheiere, P.
S. Episcop Iosif spune: «In ziua de Paşti vă îmbrăţişez cu
dragoste părintească
pe toţi — părinţi şi copii, tineri şi vîrstnici, mari şi mici
— şi vă binecuvîntez ca munca ce săvîrşiţi şi viaţa cinstită pe care o duceţi să fie
tot mai spornică şi mai liniştită. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!»
Pastorală la învierea Domnului a Prea Sfinţitului ANTIM, Episcopul Buzăului,
adresată iubitului nostru cler şi binecredincioşilor creştini, notează, la început, ver
setul scripturistic : «Aşa precum Hristos a înviat prin slava Tatălui, tot astfel şi noi
întru învierea vieţii să umblăm» (Rom. VI, 4) cu sublinierea «Ca părinte al vostru
duhovnicesc vă îndemn să trăim o viaţă nouă».
Viaţa noastră duhovnicească are o activitate intensă mai ales în această pe
rioadă a Postului Mare, perioadă plină de meditaţie şi adîncă cugetare. Săptămîna
Patimilor este săptămîna tristeţii şi curăţiei sufleteşti, aşa cum şi Mîntuitorul, cum
spune proorocul Isaia «A fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru
fărădelegile noastre» (Isaia LII, 35, u.). înşişi martorii străini legii mozaice, ostaşii
romani, care păzeau din porunca Cezarului Dealul Golgotei, văzînd cele întîmplate
cu Mîntuitorul, unul dintre ei a spus: «Cu adevărat omul acesta a fost drept»
(Luca XXIII, 47). înşişi înţelepţii timpului au ţinut să consulte pe Învăţătorul lumii
asupra vieţii de apoi (Iosif, Nicodim, sutaşul etc.).
Redînd în întregime textul sfînt al Evangheliei asupra învierii Mîntuitorului,
cunoscutul ierarh arată că Biserica nu numai că a moştenit aceste date sigure ale
istoriei mîntuirii, ci şi credincioşii ei au trăit mereu aceste fapte de adîncă pietate :
«Acum toate s-au umplut de lumină : Cerul şi pămintul şi cele de dedesubt. Deci
să serbeze toată făptura învierea lui Hristos» (Canonul Paştilor). «Cu alte cuvinte,
pe învierea Domnului s-a temeluit Biserica noastră şi s-a zămislit credinţa noastră»
în înviere. într-adevăr, fără înviere, arată Pastorala, moartea ne apare ca ceva
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cumplit şi ca cea mai deznădăjduită întrebare. învierea Domnului dezleagă această
taină a morţii, strecurînd în sufletele noastre bucuria nemuririi şi nădejdea veşnică.
«Iisus a nimicit moartea şi a arătat viaţa şi nemurirea prin Evanghelie» (I Tim. I, 10).
Facînd aleasa explicare, «Praznicului praznicelor şi Sărbătorii sărbătorilor»,
P. S. Episcop arată că însuşi Sfîntul Apostol Pavel, cel chemat la apostolat prin
descoperirea lui Hristos după înviere, ne dă cheia înţelegerii şi scopului învierii
pentru viaţa noastră : «Aşa precum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot
astfel şi noi întru înnoirea vieţii să umblăm» (Rom. VI, 4). Şi primul pas în înnoirea
vieţii noastre este : Să lepădăm pe omul cel vechi şi întru cel nou să ne îmbrăcăm.
Să ne întoarcem din calea păcatelor, să reparăm greşelile trecutului şi să ne în
dreptăm paşii vieţii pe fericita cale a virtuţilor creştineşti. Sîntem răscumpăraţi din
robia păcatelor prin «Sîngele Crucii» curs din coasta Domnului nostru.
Noi sîntem nişte creaturiale lui Dumnezeu, avînd
acelaşi Tată şi reiese de
aici şi frăţietatea umană. «Dacă înţelegem bine frăţietatea umană, ea devine o reali
tate binecuvîntată şi atunci ne vom bucura de pace, de luminile şi libertăţile spiri
tuale pe baza principiilor de iubire şi frăţietate.
Plăgile sociale, spune în continuare Pastorala, războiul şi pauperismul, boala,
ignoranţa şi viciul, trebuie să aibă un sfîrşit». Contribuim la binele omenirii iubindu-ne Patria şi muncind neîncetat.
In seara învierii, cel dintîi cuvînt pe care îl adresează Domnul Sfinţilor Apos
toli a fost cuvîntul «Pace Vouă». De aceea, «să vă purtaţi ca fii ai învierii, îmbrăcîndu-vă în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu...» (Efes. IV, 24).
In încheiere, P. S. Sa spune : «Dorim ca bucuriile
învierii să fie depline în
casele voastre. Hristos a înviat!».
*
Pastorală la învierea Domnului a Prea Sfinţitului PARTENIE, Episcop al Roma
nului şi Huşilor, adresată iubitului cler şi dreptcredincioşilor creştini din Eparhia
sa, anunţă cuvîntul de Sfintele Paşti cu versetul evanghelic : «Şi am văzut slava
Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr» (Ioan, I, 14).
Reamintind credincioşilor-ascultători că învierea este supremul act de răscum
părare, Pastorala subliniază faptul că «După trista săptămînă a patimilor, am venit
să prăznuim cu bucurie ziua cea mare a învierii, sărbătoarea dumnezeirii lui Hristos
şi a mîntuirii noastre. Cel fără de prihană, care şi-a luat de bună voie asupra Sa
păcatele oamenilor, astăzi se arată în toată strălucirea dumnezeirii şi a puterii Lui
atotbiruitoare». De aceea «Astăzi prăznuim omorirea morţii, sfărîmarea iadului şi
începătura altei vieţi veşnice» (Can. Paştilor), astăzi este sărbătoarea vieţii, adusă
nouă de învierea Domnului.
Astăzi este ziua păcii şi a libertăţii, pentru că prin jertfa Crucii, ni s-a făcut
împăcarea cu Dumnezeu şi am fost scoşi la libertate şi sfinţenie, scăpînd de osînda
morţii, precum şi de rădăcinile ei, care este păcatul.
Astăzi este ziua nădejdii şi mîngîierii pentru orice suflet credincios, pentru
că avem pururea cu noi pe Cel ce «a biruit lumea» (Ioan XVI, 33), pe Cel care
are «toată puterea în cer şi pe pămînt» (Matei XXVIII, 18).
Hristos cel înviat se găseşte permanent în Biserică, Bisericii i-a lăsat moştenire
puterea de a-L împărtăşi celor ce cred, iar noi, «trăim bucuria inimii nu ca nişte
privitori din afară, ci ca participanţi activi la această sfîntă bucurie, împreună cu
întregul corp de credincioşi, care alcătuieşte Biserica lui Hristos». Datinile noastre,
obiceiurile creştineşti de sfintele Paşti aduc Marii sărbători şi o aleasă încununare.
Desigur, omeneşte vorbind, învierea este greu de explicat; unii dintre apostoli
s-au îndoit de înviere; alţii chiar nu puteau crede în înviere, toate însă au dispărut
la arătările Mîntuitorului, ei «pipăind şi văzînd pe Domnul, iar El a mîncat cu ei,
şi înaintea lor, peşte fript şi fagure de miere, ca să-i încredinţeze că nu-i o vede
nie, ci trup, însuşi Domnul înviat». Arătările Mîntuitorului sînt istorisite de Sfintele
Evanghelii şi de către epistolele Sfinţilor Apostoli, iar acestea s-au scris — spune
Sfîntul Apostol Ioan, martor al activităţii, judecăţii, răstignirii şi învierii Domnului
— ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezînd viaţă să aveţi
în numele Lui (Ioan XX, 30— 31). Aşadar, — scrie Sfîntul Apostol Petru — «v-am
vestit puterea şi venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu luîndu-ne după nişte
basme meşteşugite, ci noi înşine am văzut mărirea Aceluia» (II Petru, I, 1ti).
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Această veste a învierii, precum toată învăţătura Sfintei Evanghelii, a fost adusă
încă din primele veacuri ale creştinismului şi pe pămîntul ţării noastre, lumina lui
Hristos luminînd şi neamul nostru românesc încă de la începutul închegării lui, prin
contopirea daco-romană. Astfel Biserica creştină a dat roadele cuvenite şi dorite
de întemeietorul ei, Hristos D om nul: «...Să rămînem tari şi neclintiţi, propăşind
pururea în lucrul Domnului...» (I Cor. XV, 58). vLucrul Domnului se face în Biserică,
în casa lui Dumnezeu cea veşnică şi mîntuitoare : «Păstraţi mereu curată casa su
fletelor voastre şi faceţi din inimile voastre tron împărătesc... Lumina învierii să
fie călăuză pe cărările vieţii», iar «Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucu
ria şi pacea prin credinţă, ca prin puterea Duhului Sfînt să vă îmbogăţiţi în nă
dejde» (Rom. XV, 13), argumentează Pastorala, iar în încheiere P. S. Părinte zice :
«Vă îmbrăţişăm cu toată dragostea şi căldura de părinte al vostru duhovnicesc şi
rugăm pe Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos să ne învrednicească cu al Său
har şi cu a Sa iubire de oameni şi să ne bucurăm din plin de toate darurile ce
decurg din Praznicul învierii Domnului din anul acesta: Hristos a înviat!».
Pastorala de Sfintele Paşti 1976 a Prea Sfinţitului EMILIAN, Episcopul Alba
Iuliei, adresată evlaviosului cler şi binecredincioşilor creştini din Eparhia Sa.
După două secole şi jumătate, credincioşii Bălgradului şi din împrejurimi au
ascultat anul acesta, 1976, Pastorala învierii Domnului de la noul episcop Emi
lian, al Eparhiei refăcute. Desigur, evenimentul acesta a constituit deosebită bucu
rie duhovnicească, dar şi o nouă satisfacţie prin refacerea unităţii bisericeşti a
românilor ortodocşi din Transilvania şi unirea lor în cuget şi în simţiri.
Luînd cunoştinţă întreaga Eparhie de refacerea scaunului ei în cetatea dacică
Apullum şi aducerea în lumină a strălucitului tron de Bălgrad, — prin Pastorala de
instalare a Prea Sfinţiei Sale
de data aceasta, credincioşii ortodocşi români
au satisfacţia duhovnicească de a auzi vestea cea întăritoare a credinţei lor prin
praznicul învierii Domnului, chezăşie a învierii noastre: «Ziua învierii şi să ne
luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor şi ce
lor ce ne urăsc pe noi să iertăm toate pentru înviere...» (Din cîntările Sf. Paşti).
După acest anunţ cu pricepere ales, Pastorala prezintă în introducere
importanţa sărbătorii Sfintelor Paşti şi învierii Domnului pentru viaţa noastră du
hovnicească de creştini ortodocşi, învierea Domnului fiind cununa învăţăturii Sale ca
Mîntuitor şi preaslăvirea Sa ca Dumnezeu-Om. El a venit în lume din dragoste pen
tru restaurarea lui Adam şi s-a jertfit pentru răscumpărarea lui. «Jertfa aceasta este
o dovadă grăitoare despre dragostea nesfîrşită a lui Dumnezeu faţă de oameni,
aşa cum spune de fapt şi Sfîntul Evanghelist Io a n : «Atît de mult a iubit Dum
nezeu lumea, încît pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan III, 16). Continuînd demonstrarea
acestui fapt, P.S. Episcop Emilian arată că Apostolul neamurilor teologhiseşte în
chip omenesc şi îngeresc faptul răscumpărării şi raportul între Adam şi Mîntuito
rul Hristos. «Dacă printr-un om a venit păcatul în lume şi prin păcat moartea,
tot printr-un om trebuie să vină şi împăcarea şi învierea morţilor» (I Cor. XV, 21).
Acest om fără de păcat a fost Hristos-Domnul: «Cînd a venit plinirea vremii,
trimis-a
Dumnezeu pe Fiul Său, Cel născut din femeie, născut sub Lege, ca
pe
cei de sub Lege să-i răscumpere şi să dobîndim înfierea» (Gal. IV, 45).
în
a doua parte, Pastorala arată credincioşilor că învăţătura şi faptele lui
Hristos sînt «calea, adevărul şi viaţa», iar dacă dorim să ne facem fiii lui Dum
nezeu «trebuie să începem strădaniile în vederea acestui lucru încă din această
viaţă». Exemplul ni l-a dat însuşi Domnul Hristos, jertfindu-se pentru noi. La rîndul
nostru, aproapele trebuie să-l iubim ca pe noi înşine, fiindcă iubindu-1, iubim pe
Dumnezeu şi respectăm porunca Sa (Matei XXII, 33). Unul din mijloacele iubirii
este iertarea şi Pastorala citează exemple din Scripturi şi din Pateric.
*
în partea ultimă, Scrisoarea-Pastorală pune accentul pe sărbătoarea Sfinte
lor Paşti, arătînd că... «învierea Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos con
stituie chezăşia dumnezeirii Sale; dar ea constituie totodată şi chezăşia învierii
noastre, a tuturor celor ce credem cu tărie în dumnezeirea Sa şi ne străduim să
punem în practică, în viaţa noastră, dumnezeieştile Sale învăţături. Ceva mai mult,
ea este chezăşia învierii tuturor, la sfîrşitul veacurilor... dar numai aceia se vor
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împărtăşi de făgăduinţele Domnului, care au urmat cu credinţă şi cu sfinţenie în
văţăturile Sale.
în încheiere, după ce asigură pe ascultători că ziua învierii este zi de bucurie,
P. S. Episcop Emilian dă sfaturile necesare credincioşilor în comportarea lor faţă
de societate ca cetăţeni loiali ai Patriei şi convinşi constructori ai vieţii celei noi
în România. «Poporul român alcătuieşte în prezent o singură mare familie. De
aceea, toate naţionalităţile, care se găsesc locuind astăzi pe pămîntul scumpei noas
tre patrii şi care fac parte diii această familie trebuie să se aibă între ei ca fraţii,
contribuind cu toate puterile lor la buna înţelegere şi la efortul comun, care con
stituie baza oricărui progres adevărat». Este ştiut că toţi fiii Bisericii strămoşeşti au
fost legaţi totdeauna de pămîntul acesta şi de înflorirea ţării. De aceea, încheie
întîiul ierarh al Eparhiei refăcute a Alba-Iuliei, «vă îndemn din nou, cu toată dra
gostea noastră părintească, în această sfîntă şi mare zi a învierii Domnului şi, agrăindu-vă cu creştinescul şi strămoşescul: Hristos a înviat, vă dorim tuturor tot bi
nele şi toată fericirea, ca să puteţi petrece Sfînta înviere a Domnului, ca nişte
buni şi adevăraţi creştini.
Harul Domnului Iisus Hristos cel înviat, să fie cu voi, precum şi dragostea
mea este cu voi toţi, în Iisus Hristos. Amin» (I Cor. XVII, 23, 24).
Pastorală de Slintele Paşti ale Anului Domnului — 1976 a Prea Sfinţitului
VISARION, episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, adresată iubitului cler şi
credincioşilor creştini din cuprinsul eparhiei sale, anunţă evenimentul învierii Dom
nului prin cuvintele Psalmistului : «Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim într-înlsa...!» (Ps. CXVII, 24), ca apoi să se ex
plice cuvintele: «Bucuraţi-vă şi să zicem fraţilor tuturor... fiindcă a sosit praz
nicul bucuriei şi mîntuirii noastre: învierea lui Hristos... Paştile cele frumoase,
Paştile Domnului, Paştile cele preacinstite nouă astăzi ne-au răsărit... Hristos a
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le...».
Bucuria învierii este de fapt bucuria credinţei noastre în nădejdea vieţii cele
veşnice. înşişi apostolii s-au bucurat, fiindcă ei văzuseră şi pipăiseră pe Iisus cel
răstignit şi înviat din morţi. Bucuria învierii a rămas în permanenţă în Biserica
Domnului după înălţare şi a fost pecetluită această bucurie de Sfîntul Duh la
Cincizecime. în sfîrşit, aceeaşi bucurie stăpîneşte, iubiţii mei, astăzi şi sufletele
tuturor creştinilor noştri, care se salută cu apostoleasca vestire: «Hristos a în
viat!» — «Adevărat a înviat!».
în continuare, R S. Episcop clădeşte un edificiu solid din textele sfinte re
feritoare la acest act şi minunea învierii lui Hristos. Ca nişte ferestre mari şi lu
minoase sînt argumentele şi mărturiile celor care L-au văzut în scopul convingerii
celor de astăzi. Mai mult, însuşi Sfîntul Arhidiacon Ştefan, întîiul mucenic, «fiind
plin de Duhul Sfînt şi căutînd la cer, a văzut mărirea lui Dumnezeu şi pe Iisus
stînd de-a dreapta lui Dumnezeu» (Fapte VII, 55). Iisus cel înviat se arată lui
Paul din Tars, chemîndu-1 la apostolat şi ni se arată nouă ori de cîte ori ne îm
părtăşim cu Sfîntul Trup şi Cinstitul Său sînge.
Trecînd la roadele învierii, Pastorala subliniază faptul că «înviind din morţi,
Domnul nostru Iisus Hristos a trecut de la viaţă în trup omenesc, pe pămînt, la
o nouă viaţă, în slava Sa cerească. El se înfăţişează acum în toată puterea şi mă
rirea Sa dumnezeiască; este Dumnezeu-Fiul. El are sub stăpînirea Sa întreaga
făptură văzută şi nevăzută; este Dumnezeu-Domnul. • El săvîrşeşte mîntuirea tutu
ror prin Duhul S fîn t; este Hristos Dumnezeu; toate se parmanentizează prin Bise
rica Sa, Trupul Său tainic ca să ne facă pe toţi părtaşi la viaţa Sa duhovnicească.
în ultima parte, Pastorala arată că învierea nu se poate înţelege dacă viaţa
noastră nu este pe calea sfinţeniei şi împăcării cu semenii, iubirii de neam şi pa
trie. Iubind pe semen iubim pe Dumnezeu şi prosperă bunul obştesc.
La sfîrşit, P. S. Episcop urează ascultătorilor sărbători fericite în pace, cu
sănătate şi multe bucurii în casă şi familii.
«Imbrăţişîndu-vă cu părintească iubire şi arhiereşti binecuvîntări, vă întîmpin
pe toţi cu dumnezeiasca rostire: «Hristos a înviat!»
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Pastorală la învierea Domnului a Prea Sfinţitului VASILE, Episcopul Oradiei,
adresată iubitului cler şi dreptcredincioşilor creştini din Eparhia sa, cu prilejul Sfin
telor sărbători ale Paştilor.
Cunoscutul exeget al textelor sfinte alege versetul plin de semnificaţii : «Şî
au zis unul către altul : Oare nu ardea în noi inima noastră, cînd ne vorbea pe
cale şi cînd na tîlcuia Scripturile ?» (Luca XXIV, 32). In aceeaşi stare «ne aflăm
cu toţii împreună la rugăciune în sfintele noastre biserici, în lumina şi bucuria
fără de asemănare a sărbătorii învierii Domnului. Mărturisim împreună adevărul
de temelie al credinţei noastre şi ne întîmpinăm unii pe alţii cu cuvintele: Hris
tos a în v ia t!, la care răspundem : Adevărat a înviat !
Ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos care cu moartea pe moarte călcînd, ne-a dăruit viaţă veşnică şi mare milă».
Arătînd importanţa mîntuitoare a învierii, Pastorala trece la argumentele scripturistice, interpretînd textele în lumina înţelegerii credincioşilor de astăzi şi insistînd asupra istorisirii învierii de către Sfîntul Apostol şi Evanghelist Luca (XXIV,
13— 35). p. s. Episcop crede că starea sufletească a ucenicilor Luca şi Cleopa este
starea sufletească a celor care-L caută pe Mîntuitorul Iisus Hristos. La început
ei erau trişti, pentru că nu cunoşteau adevărul. Au devenit apoi, «arzînd inima
lor», cercetători, mai ales că şi femeile mironosiţe «îi uimiseră» cu veştile lor. A
venit valul «îndoielii» şi cercetînd sufletele lor şi sfintele scrieri a început să lu
creze nădejdea că «El avea să izbăvească pe Israil». Şi l-au cunoscut pe Domnul
«La frîngerea pîinii» şi în acest moment ei au văzut că Iisus frînge pîinea, fără
să mai aştepte să le-o dea spre mîncare, au crezut că este viu, s-au convins că
este însuşi Iisus prezent cu ei în tot timpul călătoriei.
«Descrierea întîlnirii şi călătoriei celor doi ucenici cu Iisus Hristos la Ieru
salim, la Emaus, are un caracter istoric. Ea ne este transmisă chiar de un martor
al ei. «Dar, ea are, fără îndoială, şi un caracter simbolic». A num e: «Dacă am
asemănă călătoria Mîntuitorului de la Ierusalim la Emaus cu călătoria vieţii noas
tre în lume — şi asemănarea are îndreptăţire pentru că toate cele ce sînt cu
prinse în Scriptură nu se limitează la un timp sau la un anumit număr de oameni,
ci ne privesc şi pe noi, — am putea să învăţăm că adevărul învierii Domnului
nostru Iisus Hristos este strîns legat de acela al prezenţei Lui în viata noastră».
în sfîrşit, «Cînd au văzut cei doi ucenici pe Iisus că binecuvîntează şi frînge
pîinea şi-au adus aminte şi au trăit clipele pline de fior sfînt din Joia Mare, cînd
Iisus Hristos a aşezat chipul cel nou şi dumnezeiesc al prezenţei Sale în lume
prin instituirea Sfintei Taine a Cuminecăturii».
In continuare, sînt redate textele euharistice, precum şi rugăciunea dinaintea
îm părtăşirii: «Cred, Doamne şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Fiul lui Dum
nezeu Celui viu, care ai venit în lume să mîntuieşti pe cei păcătoşi, dintre care
cel dintîi sînt eu. încă cred că acesta este preacurat Trupul Tău şi acesta este
scump Sîngele Tău, care mi se dă spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci...».
Aşadar, după învierea Sa din morţi, Iisus nu a părăsit lumea, nu ne părăseşte, ci
este împreună cu noi, călătorim în viaţă împreună cu El, chiar dacă nu ne dăm
totdeauna seama de aceasta... Este prezent cu noi prin învăţătura Evangheliei Sale,
hrănindu-ne mintea cu adevărul dumnezeiesc; este prezent cu Trupul şi Sîngele
Său, unindu-ne cu El şi devenind prin aceasta «purtători de Hristos» şi «mădulare
ale trupului Său tainic».
In sfintele noastre Biserici, în timpul Sfintei Liturghii, facem vie legătura cu
Hristos, trecem de la cunoaşterea din auzite, de la vederea veche a lucrărilor
dumnezeieşti la cunoaşterea nouă, la cunoaşterea despre care ne vorbeşte Apos
tolul Pavel, după convertirea sa pe drumul Damascului : «De acum nu mai trăiesc
ei, ci Hristos este Cel ce trăieşte în mine» (Gal. II, 20).
Domnul Iisus Hristos nu a rămas pentru noi numai Mesia, ci şi cel mai apropiat
prieten, cel mai apropiat semen. De aceea, «orice faptă bună pe care o facem
pentru ajutorarea semenilor noştri este un prilej deîntîlnire cu Hristos. Căci El
a z is : «Intrucît aţi făcut aceasta unuia dintre aceşti fraţi mai
mici ai Mei, Mie
Mi-aţi făcut» (Matei XXV, 40).
în încheiere, P. S. Episcop întăreşte cele de mai sus cucuvintele: «Trăind
în pace şi bună înţelegere unii cu alţii, ajutîndu-ne şi muncind pentru binele tu
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turor, mărturisim credinţa noastră în înviere şi în prezenţa lui Hristos în inima
noastră.
Trimiţîndu-vă aceste învăţăminte creştineşti de sfintele sărbători ale învie
rii Domnului, vă îmbrăţişez cu dragoste părintească şi vă întîmpin din
toată
inima cu salutul: Hristos a înviat!»
*
*
*
La sfîrşitul acestei sumare prezentări a Pastoralelor înalţilor eparhioţi ai Bi
sericii Ortodoxe Române ne îngăduim a sublinia faptul că scopul final al sărbă
torii învierii Domnului, adică întărirea credinţei celei adevărate, a fost atins.
Scrisorile pastorale, pe lîngă cuvîntul de învăţătură dat în asemenea ocazii,
subliniază cu prisosinţă că viaţa în Hristos, trăirea după Duh, iubirea semenilor
şi participarea efectivă la înflorirea Patriei pămînteşti constituie mărturia vie a
credinţei noastre în învierea lui Hristos şi implicit învierii noastre.
în cuvinte dulci şi pe înţelesul tuturor, Pastoralele dovedesc o înaltă ţinută
literară şi un spirit de responsabilitate faţă de conştiinţa ascultătorilor.
O deosebită presărare cu accente cronicăreşti şi izul «vechilor cazanii», în
viers de melodie psaltică, cu fine şlefuiri ale folclorului naţional-românesc, atrag
atenţia ascultătorilor. Este de fapt datoria de veacuri a cultivării şi păstrării
limbii şi graiului străbun de către slujitorii altarelor
şi stranelor Bisericii Orto
doxe Române.
Tot pe această linie, a slujirii cu sinceritate aaltarelor şi a dăruirii totale
a credincioşilor pentru prosperarea Patriei, înalţii Ierarhi sfătuiesc pe fiii duhov
niceşti să-şi deplină toată capacitatea şi efortul pentru ţară şi viitorul ei. Exemplul
de dăruire este însăşi Conducerea de Stat, aleasă de popor şi în slujba lui.
Şi dacă primăvara înseamnă, printre altele, nenumărate flori, tot astfel şi «Săr
bătoarea sărbătorilor» a fost încununată prin cuvînt
de învăţătură al conducă
torilor duhovniceşti ai celor 12 eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române răspîndite
pe întinsul şi în colţurile Patriei noastre scumpe, România.
Cuvîntul de îmbărbătare, exemplul de pregătire teologică, dovada autorităţii
duhovniceşti, sfatul şi înţelegerea credincioşilor, precum şi tîlcul adînc al minunii
învierii lui Hristos au făcut din anul acesta — 1976 — , de Sfintele sărbători ale
Paştilor un adevărat An al milei Domnului.
înalţii ierarhi, au trimis Pastorale de învierea Domnului respectînd şi îm
plinind totodată mandatul Arhiereului cel Mare, Mîntuitorul Hristos, care a zis,
după învierea Sa : «...Mergînd, învăţaţi, toate neamurile..., învăţîndu-le să păzească
toate cîte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sînt în toate zilele, pînă la sfîr
şitul veacului» (Matei XXVIII, 19—20).
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ARTA ŞI CULTURA COORDONATE
ALE ETERNITĂŢII UNUI POPOR
— CENTENARUL NAŞTERII LUI CONSTANTIN BRÂNCUŞI —

(1876-1976)
Printre marile personalităţi care deschid filele calendarului cultural al Anului
1976, la loc de frunte se înscrie Constantin Brâncuşi, şi Centenarul naşterii sale, eve
niment de importanţă mondială.
Constantin Brâncuşi este «înscris în acte», la 21 februarie 1876, cînd s-a înre
gistrat şi ziua sa de naştere, ca fiu al lui Nicolae Radu — deci ca nepot al lui Con
stantin Dinu, cel dintîi şi singurul identificat scriptic şi genealogic după inscripţia
«Ion ctitor şi ostenitorul durării bisericii de lemn din Hobiţa...» — şi al Măriei, din
«neam de clerici ortodocşi», care dorea ca fiul ei să ajungă preot.
La vîrsta de şapte ani, copilul «Costache» a mers la şcoală, dar a intrat şi cioban
la stînă, unde a învăţat meşteşugul strungăritului şi a practicat tradiţiile «băciei». A
colindat munţii cu «sînziene» şi marile bîlciuri anuale şi sărbătoreşti : Rîurenii, Alimpeştii, Polovragii, Hurezii, Tismana... unde l-a încîntat atît tîrgul, dar mai ales obiectele
de vînzare. Rămînea extaziat în faţa «fluierelor, oalelor, străchinilor smălţuite şi ulcioarelor frumos gătite cu brîie», asemenea picturilor vechilor mînăstiri.
Locul lui de retragere şi meditaţie a fost Mînăstirea Tismana dar a păstrat în
permanenţă legătura cu satul de naştere şi alte sate, unde asculta multe de la bătrînii sfătoşi şi unde admira multe lucruri de artă ţărănească. S-a apucat de cioplit
şi chiar a intrat într-un grup de «lemnari», participînd la construirea de case «cu
stîlpi împodobiţi şi cerdace sculptate». Avea o mare forţă în mîini, fapt pentru care
i se spunea : «sfarmă piatră» sau «îndoaie lemne». Dar era înzestrat şi cu o voce
gravă şi mlădioasă pe care mama sa căuta să i.-o cultive, modelînd-o şi imprimîndu-i
specificul locului.
O
preocupare majoră a copilului «Costache» o forma pregătirea colindelor, in
spirate de bogatele tradiţii locale. în Irozi avea rolul cel mai greu. Tot el era orga
nizatorul Căluşarilor, cu ocazia Rusaliilor, sculptînd personal «stîlpul sau bradul şe
fului» şi toiegele coechipierilor y la Sînzîiene pregătea florile pentru «coroana noro
coasă», şi nu lipsea din taraful lăutarilor, încît prezenţa sa în sat, la munte şi la
bîlci, la sărbători şi la diferite evenimente, devenise necesară.
Intr-o vreme, se apucase chiar să construiască «diple» (viori) şi a ajuns să cînte
atît de bine, la vioară, încît preotul l-a recomandat lui Grigorie Gabrielescu (parte
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nerul Haricleei Darclee), care, verificîndu-i aptitudinile muzicale, a rămas impresionat
de puterea talentului său.
Mama lui, Maria, a ţinut cu tot dinadinsul să vadă pe Constantin Brâncuşi preot,
dar greutăţile familiale n-au îngăduit trimiterea lui la cursurile de zi în seminar. Pen
tru agonisirea celor necesare traiului familiei, «Costache» muncea din greu : cioplea
cruci, stîlpi, troiţe, lucra dulgherie; cînta la biserică; mai tîrziu s-a angajat şi ca
ajutor de ospătar la un «patron» (Zamfirescu), care, la recomandarea preotului, l-a
înscris la 1 septembrie 1894, la «Şcoala de meserii» din Craiova. în acest timp, tatăl
său moare.
Pentru cheltuielile personale, Constantin Brâncuşi a obţinut un ajutor de 200 de
lei anual de la Epitropia bisericii «Maica Domnului» din Craiova — «Madona Dudu»,
— cu condiţia ca solistul «Costache să tragă clopotele, să participe la slujbe şi să
facă pregătire de seminarie». «Am învăţat cu tragere de inimă — spunea Brâncuşi, —
reuşind să-mi apropii cunoştinţe temeinice, scăpînd de învăţătura din auzite şi avînd
la îndemînă cărţi, scule şi oameni destoinici ca să mă înveţe», aceasta fiind «cea dintîi
minune a vieţii mele».
Aci, la Craiova, ia contact cu opere mari şi îşi recunoaşte «nimicnicia», dar se
hotăreşte să lupte pînă va ajunge la înălţimea confraţilor săi — tot bursieri ai Epitropiei «Madona Dudu» — lucrători cu penelul: Amann şi Lecca. Astfel personalitatea
sa se închega într-o viziune care avea să crească fără trufie, pînă la desăvîrşirea
unicatului uman care va fi pentru noi şi pentru lume, într-un singur c u v în t: «Brâncuşi».
In 1898, Constantin Brâncuşi şi-a luat «diploma de meseriaş», dar mama lui in
sista ca el să se facă preot. Era pregătit pentru această slujbă, cunoscînd bine toate
rînduielile bisericeşti, iar «Domnul era cu Brâncuşi», cum spunea preotul, care dorea
cu toată dragostea ca el să îmbrăţişeze preoţia, ceea ce însă nu s-a înfăptuit atunci.
S-ar putea ca refuzul Ioanei de a se căsători cu el să fi derutat sufletul nobil
al lui «Costache» şi să-l fi îndepărtat de la calea preoţiei. Pentru că, în acea vreme,
el vinde ce mai avea pentru a încerca să urmeze «Şcoala de Arte Frumoase» din
Bucureşti, unde — vărsîndu-şi amărăciunea în mulajul «Capul bătrînului Laokoon»,
gemînd sub strînsoarea balaurului şi al durerii de a se şti prins în ea, el şi cei doi
fii ai săi — Brâncuşi obţine un succes deosebit. Aşa ajunge el în Capitală, unde avea să se bucure de aprecierile doctorului Dimitrie Gerota, fiul preotului Gerota
(«preotul haiduc», cum era numit în acele părţi) de la biserica «Sfîntul Ilie» —
Craiova, care-1 ajutase şi îl încurajase.
In afară de profesorul dr. Gerota, Constantin Brâncuşi a avut îndrumători de
renume şi profesori renum iţi: Tzigara-Samurcaş, Stîmbulescu, Grigorie Tocilescu şi
mulţi alţii.
Pasiunea lui pentru muzică şi vocaţia lui de a-şi sluji semenii nu-i dădeau li
nişte, şi acestea îl determină să se angajeze cîntăreţ la biserica «Izvorul Tămăduirii»,
şi apoi «orist la biserica «Mavrogheni», din Bucureşti. Vocea şi pregătirea sa muzicală
au atras atenţia dirijorului şi compozitorului D. G. Kiriac, care l-a angajat permanent în corul societăţii «Carmen».
Într-adevăr, zestrea adunată din copilărie — «urechea lui fină de fluieraş, fluierător şi cîntător din frunză», perceperea precisă a sunetelor «clopotelor şi birjilor», de
la oi şi a clopotelor Mînăstirii Tismana — ajunge a fi solicitată pentru controlul
«turnării clopotelor de biserici», pasiune pe care Brâncuşi şi-a desăvîrşit-o. Din ne
fericire, modestia lui l-a oprit să fie eternizat prin semnături pe zecile de clopote
ale bisericilor din Capitală şi din ţară, clopote turnate sub supravegherea lui.

Biserica ortodoxă română din Paris
unde a slujit Constantin Brâncuşi

Arhim.

Chesarie Ştefano împreunăslujitor cu Constantin Brâncuşi
la biserica ortodoxă română din Paris (1902—1914)
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Cererea lui C. Brâncuşi în care solicită ajutor bugetar de la Epitropia
Madona D u d u " din Craiova (Arh. St. Cariova, fond ..Madona Dudu
Dosar 4/18 99, f. 433 — azi Dosar 12)
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Certificatul de justificare pentru ajutorul solicitat
(Ibidem,Dosar nr. 6 2 /1 9 0 1 , f. 7)
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Cerere pentru ajutor în vederea plecării în Italia
(Ibidem, Dosar 4 /1 9 0 2 , f. 430)
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Biserica „Cişmeaua Mavrogheni" din Bucureşti
unde a cîntat Constantin Brâncuşi

Biserica „Izvo ru l T ă m ă d u ir ii''d in Bucureşti
în corul căreia a cîntat şi Constantin Brâncuşi
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Constantin Brâncuşi cîntăreţ şi slujitor la Capela română din Paris
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După terminarea cursurilor şi obţinerea diplomei la Arte Plastice, C. Brâncuşi
se hotărăşte să ia drumul Apusului. Pleacă în Italia, unde cunoaşte marile opere ale
Renaşterii, fiind ajutat de epitropia «Madona-Dudu»-Craiova.
îndemnat şi ajutat de cunoştinţe, Constantin Brâncuşi pleacă din Bucureşti 1a
Craiova, după aceea, la Hobiţa, îşi ia rămas bun de la mama sa şi pleacă apoi la
Paris, trecînd prin Austria, Germania. Nu după mult timp mama lui C. Brâncuşi
moare, iar pe crucea mormîntului ei stă scris «Măria diaconului, mama lui Constantin
Brâncuşi».
La Paris, pînă în anul 1907 — adică trei ani încheiaţi — greutăţile lui Brâncuşi
au fost mari, fiind nevoit să facă şi unele servicii de paracliser la Capela ortodoxă
română, pe lîngă slujba de ierodiacon sau chiar diacon, de unde, în urma unui con
flict cu preotul deservent al Capelei, arhim. Chesarie Ştefano, se retrage în atelier,
mergînd numai la corul bisericii, fără vreo pretenţie. El numeşte perioada aceasta
«vremuri grele», cum se menţionează pe o fotografie trimisă în ţară din Paris. De
fapt era şi o influenţă în lumea artei acelor vremuri ca cei ce se consacră unei ramuri
a ei să primească şi o binecuvîntare a obiceiurilor străbune.
£1 a lăsat bisericii din sat şi un chivot pentru sfinţita masă, pe care şi-a gra
vat numele : C. Brâncuşi. Credem că obiectul respectiv a fost confecţionat chiar de el.
Funcţia sa la capela ortodoxă română din Paris este o problemă care trebuie
încă studiată. De fapt, el nu ceda în faţa unor presiuni. Printre aceste atitudini se
înscrie şi procesul avut cu guvernul SUA de atunci, fapt rămas în istorie ca o demnă
apărare a muncii şi demnităţii omului. G. Brâncuşi se bucură astăzi pe continentul
american de frumoase aprecieri şi deosebită stimă, fiind considerat unul din repre
zentanţii de frunte ai artei folclorice, originale a poporului român.
G. Brâncuşi a colindat marile muzee ale lumii îmbrăcat simplu, ca oarecînd Ba
dea Cârţan. Nu se mulţumea cu puţin, ci dorea să cunoască mult mai mult despre
viaţa spirituală şi civilizaţiile lumii. Pentru aceasta vizitează cîteva ţări din Orient,
rămînînd extaziat în faţa templelor, pagodelor religiilor necreştine şi a locaşurilor
de cult aparţinînd diferitelor denominaţiuni sau confesiuni creştine.
Era resemnat, nu-i plăceau discuţiile religioase şi nu accepta nici un fel de filo
zofie : «Filozofia este viaţa curată, religia este cuminţenia, înţelepciunea şi răbda
rea : biserica este sufletul fiecăruia, sculptat sau pictat cu îngeri şi sfinţi sau cu dia
voli şi răutatea lumii... Mai vreţi şi altceva, spunea Brâncuşi, poftiţi Biblia j nu mă
credeţi ? priviţi mărturia convingerilor mele ţ nu mă înţelegeţi ? mergeţi la izvorul
bunătăţii şi omeniei j aceasta am învăţat, prin acestea trăiesc, cu acestea mă
legitimez».
Asemănarea vieţii lui Vincent van Gogh, pastorul şi slujitorul penelului — cu a
lui Constantin Brâncuşi, preocupă pe mulţi autori de tratate şi studii de specialitate,
pentru clasificarea năzuinţelor celor doi. Deosebirea a fost aceea că pastorul-pictor
Vincent van Gogh a murit (prin sinucidere) la 37 de ani, din disperare, pe cînd co
losul Constantin Brâncuşi a închis ochii la 81 de ani, plin de satisfacţii morale şi
artistice.
Cutremurătoare au fost şi dezvăluirile regretatului ierarh român I. P. S. Arhie
piscop Teofil Ionescu, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa
Centrală şi Occidentală *.
*
M ă r tu r is ir ile m i-au fost făc u te în P aris cu p r ile ju l u n e i excursii de s tu d ii şi d o c u m e n 
tare (Iu lie —a u g u s t 1974).
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Aducîndu-i la cunoştinţă că mai toţi criticii de artă din România s-au ocupat
de viaţa şi opera Marelui sculptor, înaltul Ierarh după ce a citit modesta noastră
lucrare, *, a ţinut să precizeze :
îl cunosc pe fratele Costache încă din tinereţe, fiindcă am slujit cu el, atît în
America, cît şi la Paris, li plăcea să asculte sunetul clopotelor cînd începea mai ales
liturghia... După ce lua anatoră îmi săruta mîna şi-mi spunea: «blagosloviţi şi iertaţi»...
făcea aceasta ca o vie aducere aminte şi o recunoştiinţă faţă de viaţa pe care a dus-o
pe lingă mînăstirile din ţară.
Avea mulţi prieteni peste ocean şi întotdeauna îi plăceau discuţiile în afara operei lui. La multe biserici româneşti din America a făcut diferite donaţii şi ţinea
mult la mama lui.
In pomelnicul de aici se află răposaţii din familia lui. «Ion şi Mar ia» şi mi-a
lăsat cu limbă de moarte să-i pomenesc.
Mi-aduc aminte că în postul mare, 1957, la începutul lui martie, a venit şi a
cerut să se spovedească şi eu i-am trimis acasă un preot, fiindcă îmi spusese că nu
mai poate veni din cauza piciorului, şi a venit preotul a doua zi şi mi-a spus : vlă
dică «Constantin fratele a înnebunit şi a dat cu bastonul după mine şi mi-a spus
că el doreşte să fie mărturisit de episcop român şi că de-aia şi-a închinat viaţa
României şi a slujit Bisericii româneşti».
M-am dus la el... era slab şi singur, pe o canapea simplă, înconjurat de instru
mente de lemnărie, multe rupte şi lovite, iar capra pe care modela piesele era răs
turnată...
Ce faci, frate Constantine ? Slavă lui Dumnezeu bine pentru suflet, dar sînt chi
nuit de acest lut pe care îl mai port... Ochii săi vioi păreau obosiţi, am căutat să
depănăm amintirile şi mi-a tăiat-o ca niciodată. Părinte episcop Teofil,
am o rugă,
respectă ceea ce a zis M întuitorul: «...cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate...»
(Matei XXV III, 19 ş. u.) şi vino lîngă mine.
După ce mi-a răspuns la cîteva întrebări ale spovedaniei, ca la pravilă, am
zis să-j dau o epitimie (canon), iar elmi-a spus ...mor neîmpăcat sufleteşte că nu
pot să-mi dau sufletul în ţara mea, iar material că voi putrezi în pămînt străin de
parte de fiinţa cea mai dragă, mama mea...».
N-am crezut că sufletul său este aşa de curat, îl credeam altfel. I-am dat Sfînta împărtăşanie, s-a închinat, a mai cerut cuvenita iertare şi a îngînat rugăciunea :
«Nu spre judecată sau spre osîndă să-mi fie împărtăşirea cu Sfintele Tale Taine,
Doamne, ci spre tămăduirea trupului şi mîntuirea' sufletului...».
Aşa a fost ultima mea întîlnire pe patul suferinţei, cu Marele sculptor.
Peste o săptămînă, am aflat că închisese ochii pentru totdeauna, ziarele parisienc
şi străine aduceau ultimul omagiu, «ţăranului de la Dunăre».
L-am adus în biserica ortodoxă română din Paris în care cîntase şi slujise
peste 40 de ani.
Un adevărat pelerinaj era lîngă catafalcul său.
Am rînduit să se citească psaltirea şi i-am făcut slujba după rînduială.
In necrologul rostit de către mine, am arătat că defunctul nu numai căa ţinut
la neamul său, ci i-a dăruit încă o cunună a veşniciei prin arta sa. Tuturor români
lor din Franţa le-a fost un adevărat patriarh. A ştiut să respecte pe înaintaşii /aur/*
tori ai Rom âniei: Alecsandri, Ghica, Bălcescu, Cuza etc. precum şi pe ctitorul acestui
sfînt locaş Ioasaf Znagoveanu.
*

*
n ie i» , X X IV

C onstantin B râ n cu şi in cu ltu ra ro m â n ea scă şi în arta u n iv ersa lă , în
(1972), nr. 11—12, p. 972—997.
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A lost bun prieten cu Marele Enescu.
L-am transportat apoi la Cimitirul Montparnasse, unde îmi spusese că vrea să
itv <lus, aci au vorbit o serie de oiicialităţi, şi oameni de artă străini şi români...
Ce aş mai putea spune decît citînd oiul său sutletesc şi povaţa sa permanentă
in care Ie-a dat publicităţii şi Petre Neagoe (Saint ol Montparnasse —), «Ascultă
tUiHirile Sfinţilor: eliberarea de patimi, înfrîngerea poftelor şi ferirea de greşeli.
A( este trei lucruri sînt zalele şi scutul sufletului... Avînd această armură eşti puternic
hiipotriva răului şi devii invincibil...».
Aşa l-am cunoscut şi aceasta a fost legătura mea cu sculptorul Constantin Brâniii'?! care a lăsat în Testamentul său ca înmormîntarea să fie cît mai simplă. Aşa
•■t'xplică respectul său pentru obiceiurile poporului român *.
...In mai puţin de un an, după convorbirea avută, în ziua de 9 mai 1975, I.P.S.
Ionescu, Arhiepiscop pentru românii ortodocşi din Europa Centrală şi Occis-a dus spre veşnicie pe calea întîmpinării duhului strămoşilor noştri, in* 111«1v duhul Marelui sculptor...
In aceeaşi zi a pogribaniei înaltului ierarh înhumat în acelaşi Cimitir Montparnu departe de Constantin Brâncuşi, unindu-şi astfel trupurile în «Cuminţenia
(Nimîntului», s-a oficiat de către I. P. S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, P. S. Antonie,
I pheop-vicar patriarhal, P. S. Episcop-vicar Lucian şi întreg soborul ortodox
ii»' In înmormîntarea I. P. S. Arhiepiscop Teofil, un parastas pentru sufletul «robului
Dumnezeu, Constantin», trezindu-1 din ţărîna veşniciei parcă, pentru marele evehtinont al Centenarului său, fiind un început-bun al aniversării de la 21 februarie 1976.
Slujirea lui C. Brâncuşi pentru binele omului şi poporului din care s-a născut **
II include în Sanctuarul culturii naţionale***, aşa cum au fost şi alţi înaintaşi ai săi :
I mtKoiuil Coresi, Diaconul Lavrentie, Diaconul Gheorghe Lazăr, Diaconul Ion Creangă,
l*t l*iof. Gala Galaction, diaconul Tudor Arghezi şi mulţi alţii.
în ceea ce priveşte opera sa, care este de fapt o mărturie a vieţii, muncii şi
IHlcpporii sale, ne vom referi mai ales la cea cu tangenţă religioasă şi în speţă foiromânească şi;? creştină.
Poporul român a cultivat tradiţiile strămoşeşti îmbrăcate — în situaţiile date —
»u
mii
creştinism înţeles de el, dînd naştere folclorului cu variantele lui. Acest fol♦Ini n fost cunoscut de C. Brâncuşi care l-a depus în sculptură, eternizînd astfel ceea
*• i\n viu şi circula din generaţie în generaţie. «Operele mele nu pot fi înţelese de
m*i <<» nu cunosc trecutul nostru... Ele nu sînt făcute pentru cei de bani-gata, ci pen
ii »• ncWn care trăiesc în suferinţă: Eu am creat nu pentru creduli, ci pentru cei
nod total în absolut...
Vroau să unesc cerul cu pămîntul prin artă, pentru că omul pretenţios are ne*m|m dr o scară sigură.
I.
Vittelius este sculptura (mulaj) care evidenţiază pe omul pierdut, omul plin
fii Mminie şi de toate patimile care îi rod sufletul. Vittelius este tipul omului ieşit
Im •«!nt n graniţelor cumpătării şi omeniei, şters sufleteşte, care a trăit pentru a muri,
j « in ('feb al împăratului Tiberiu (14— 37).
Din Evanghelie l-a impresionat mult «uciderea nevinovăţiei» (a pruncilor) de
♦Mu- Imd (Matei II, 15— 16) şi pentru aceasta a sculptat foarte multe capete de copii
»liH •lilnite poziţii, reliefînd atît naivitatea dar mai ales sinceritatea.
iNihiarhul sculpturii», cum îl numesc mulţi pe Constantin Brâncuşi, era con\a
în artă, toporul de la rădăcină are dublul rol: să taie, să arunce în foc
*r mu oslo pom bun (Matei III, 10) şi să curăţe ce este dăunător şi uscat. Din această
*
m rigidităţii şi vieţii lui aspre, nu prea a avut ucenici, pentru că aceştia ve
6 Muc de Cerisolles 6, P aris, 17 aug ust, 1974.
\ se vedea A n e x a I.
“
A se vedea A n e x a a 11-a şi A n e x a a IlI-a .
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deau în artă, în primul rînd, o sursă de cîştig, nu o dăruire pentru eternitate. Apoi,
este ştiut că C. Brâncuşi avea «o viaţă exemplară», aşa cum spun puţinii săi în
văţăcei.
2. Păsările de toate categoriile sînt un inventar serios în moştenirea brâncuşiană şi exemplu de comparaţie cu «păsările cerului» (Luca IX, 58). Ceea ce predo
mină în această serie de sculpturi este Cocoşul, ca reprezentant al timpului şi Pa
sărea fenix, legenda cea mai impresionantă a permanentei renaşteri şi învieri. Sculp
tura aceasta este influenţată de Orient, dar şi de păsările de la noi care vin pri
măvara şi pleacă toamna, anunţînd schimbarea anotimpului, mai ales că orienta
rea păsărilor a fost întotdeauna prilej de meditaţie şi pregătire pentru ţăranul român.
O preţuire deosebită a avut C. Brâncuşi pentru afecţiunea dintre păsări; obi
ceiul şi tradiţia topirii «într-unul» explică vechiul dragobete. C. Brâncuşi a sculp
tat căuşe în forma «dragobetelui» şi linguriţe pentru Sfînta împărtăşanie şi pe mînerul
lor a imprimat dragostea aceasta totală, a comuniunii reciproce (I Cor. XI, 27— 29).
3. Cea mai reprezentativă operă de pietate creştină, care face legătura între
două lumi — a vieţii şi a morţii — şi stă la răscrucea dintre Dumnezeu, credin
cioşi şi natură este Rugăciunea, considerată de criticii protestanţi «pieta ortodossa»
şi de romano-catolici ca un monument viu, iar pentru C. Brâncuşi «a fost capul
hotărîtor al destinului său de sculptor» al zbuciumului său sufletesc.
într-adevăr, arzătorul an 1907 fusese pentru ţăranii români ca un fel de iad,
din care ei încercaseră să scape. C. Brâncuşi era alături de glia strămoşilor săi, care
au auzit glasul rugăciunii din adîncuri. «Imaginea de reculegere funerară pe care
a zămislit-o atunci C. Brâncuşi, acel trunchi auster şi anonim, sfielnic şi tenace
totuşi, acea veghe în genunchi, neprihănită şi fermă, nu le pot închipui doar ca
mormîntul unui domn ovasinecunoscut, de la Buzău», scria Tudor Arghezi.
«Rugăciunea a fost tema care a aprins în sufletul artistului ideea ce-i va că
lăuzi întreaga activitate», observa Ion Vlasiu.
C. Brâncuşi a vrut să dea o ripostă spirituală şi ortodoxă «Fîntînii îngenunchiaţilor» a sculptorului simbolist George Minne şi prin aceasta să deschisă veacu
rilor viitoare înţelegerea şi viziunea sa, asemenea patriarhilor Vechiului Testa
ment, încît «C. Brâncuşi şi-a desăvîrşit opera de artist ca un patriarh admirat al
sculpturii moderne».
Desigur, multe sînt părerile criticilor şi comentatorilor, dar ceea
ce este ade
vărat trebuie însuşit: «C. Brâncuşi era un bun cunoscător al evlaviei ortodoxe şi
grija pentru cei morţi şi rugăciunile pentru ei formează «comuniunea desăvîrşită».
Rugăciune pentru Brâncuşi era semnul împăcării confensionale, un semn evident
atît pentru creştinul ortodox, catolic sau protestant, ‘cît şi pentru budist, mahome
dan, taoist, şintoist sau confucianist; aşa se explică de fapt existenţa unor variante
maimici ale Rugăciunii atît în cimitiruldin Montparnasse
cît şi în cimitire
ma
homedane.
*
4. Peştele sau Foca sînt reprezentările meditaţiilor sale de pe malul apei Bistricioara, meditaţii care au format o concepţie proprie artistului, .văzînd săgeţile
străpungînd apa printre pietre. Semnificaţia este şi alta : cu doi peşti Mîntuitorul
satură mii de oameni (Ioan VI, 9) etc.
Peştele a fost primul simbol creştin şi despre aceasta C. Brâncuşi avea cu
noştinţă.
§. Masa Tăcerii este una din cele mai semnificative opere lăsate de Brâncuşi
artei poporului român şi artei universale. Este totodată şi lucrarea cea mai difi
cilă de interpretat. Unii, chiar, s-au grăbit să-i dea o semnificaţie «mistică», reprezentîndCina cea de Taină. «Lăsînd la o parte aceste încercări, considerăm că
nimeni nu poateînţelege mai bine acest monument decît ţăranul român din părţile
Olteniei care doreşte să aibă casa plină de copii cu care apoi să se ospăteze la
o masă rotundă, dar plină de focul sacru al continuităţii neamului». Masa joasă
şi uşor-manevrabilă este prima explicaţie, şi ea se află în orice «cunie» (bucătărie
de vară) a oricărui gospodar din părţile Gorjului.
Pe plan spiritual, sau filozofic-moral — cum zic criticii — Masa Tăcerii este
unul din simbolul vocaţiei brâncuşiene.
«Brâncuşi în filozofia sa dintîi — scria V. G. Paleolog — pretindea, aseme
nea unor gînditori presocratici, că elementul existenţial al întregii creaţii pămînteşti, cele două regnuri potrivite existenţei omeneşti şi anume atmosfera
şi re
versul ei, apele, acele două forme ale existenţei viaţa şimoartea, la fel ca şi ma-
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teria, se confundă la sfîrşit într-o formă unică: — Tăcerea. Totul se scurge (năvxa
pet) repeta el, ca în gîndirea heraclidiană, în vasul tăcerii.— mare oceanică — unde
se varsă întregul nostru univers. Acţiunile noastre, la fel ca orice act al existen
ţei pămînteşti, tot ce e viu se prăvăleşte în acest vast şi imens şi mut — Tă
cerea. Tăcerea a cărei efigie formează noţiuni duale : timpul şi eternitatea.
Pentru ca să se
înţeleagă mai bine aceste lucruri, C. Brâncuşi îi va spune
mesei sale rotunde de acum înainte «Masa tăcerii». Această apreciere făcută me
sei rotunde este evident budistă, cu iz predestinaţianist, departe de concepţia robustă
şi reală a sculptorului faţă de timp şi faţă de eternitate.
De fapt, Masa tăcerii o găsim menţionată la loc de cinste în paginile studii
lor sau dicţionarelor de artă şi atît. «Să fie oare o simplă masă într-o grădină
publică ?» — se întreba un cercetător.
6. Poarta sărutului este monumentul uman din trilogia Tîrgu-Jiului pe care
C. Brâncuşi l-a dedicat sentimentului celui mai n o b il: dragostea. Această dragoste,
C. Brâncuşi n-a înţeles-o numai ca unire firească, ci a căutat să-i reliefeze che
mările sale telurice şi influenţa sa în gravitaţia universului uman. Poarta săru
tului închide în ea lada cu zestre spirituală a unui popor bimilenar care şi-a cul
tivat sentimentele sale în spuza strămoşilor fără a le păta memoria sau a le pîngări sinea lor. Aşa se explică trăinicia ospitalităţii; ospitalitate care este o re
zultantă a dragostei şi a dorinţei de convieţuire. Iată de ce este mare C. Brâncuşi
pe de o parte, iar pe de altă parte, imnul dragostei deasemeni răsuna permanent
în sufletul curat al artistului.
Prin Poarta sărutului sau «Fîntîna împăcării», C. Brâncuşi şi-a trădat senti
mentele sale lumii şi s-a mărturisit în faţa adevărului, ca slujitor al omului şi
ridicării lui prin dragoste.
7. Coloana iniinită este culmea creaţiei brâncuşiene, o culme verticală, care
semnifică robusteţea şi maturitatea artistică a autorului. Coloana este măreaţă nu
numai prin construcţie şi prin arhitectură; ea poate să aibă semnificaţii mitice
mai profunde decît caracterul decorativ al coloanelor de pe «pridvoarele caselor
olteneşti». Coloana are rădăcini în stîlpii pomenirii, în «răbojul neamului» şi deci
importanţa ei se măreşte. Chiar în comuna sa natală Hobiţa-Peştişani, există, la
vechea bisericuţă de lemn a cimitirului, stîlpi ciopliţi într-un mod asemănător cu
acela al Coloanei fără sfîrşit. Uneori, asemenea stîlpi de proporţii mai mici se
găsesc şi în curţile sătenilor, amintind ceva şi redînd forme pure sau simple or
namente cum nici troiţele — acele cruci triptice aflate prin curţi sau la răspîntii
de drumuri — nu sînt forme lipsite de anumite semnificaţii spirituale». Însăşi Co
loana a fost sfinţită şi binecuvîntată la 27 octombrie 1938.
Dar, să coborîm în cîteva straturi de civilizaţie ale omenirii : aztecii, babi
lonienii aveau «scara cerească» ; mexicanii, peruvienii, egiptenii, chinezii au ridicat
vestitele lor «piramide şi ziduri în trepte». Nu mai departe, strămoşii noştri tracodaci şi daco-romani aveau «cetăţi şi sanctuare în trepte» pe înălţimi. Brâncuşi le
văzuse, colindînd munţii, le înţelesese atunci cînd a fost la Roma, în Egipt, în
Franţa, în Austria etc. şi a reuşit încetul cu încetul să-şi creeze «o confesiune»
proprie, un microcosmos spiritual străjuit de o încîntătoare şi neaoşe poartă ţără
nească de lemn în continuă ascensiune, poartă care l-a obsedat toată viaţa.
Deci Coloana sa este o muncă şi o experienţă de o viaţă, iar cei aproape
30 de metri sînt nevoinţele sale pentru a reda lumii grija sufletească pentru eter
nitate.
în altă ordine de idei, ea este «un semn al răscumpărării», al păstrării să
nătăţii corporale şi sufleteşti, naţionale şi mondiale şi prinos adus celor jertfiţi
pentru apărarea vetrei lor sacre. Numai aşa se înţelege şi cadranul solar format
din umbra Coloanei, care se fereşte de soare, indicînd ora zilei sau liniştea nopţii
In clar de lună, devenind astfel «Zodiacul» celor din jur.
Lucrul nu a fost luat la întîmplare, pentru că descoperirea în Sarmizegetusa
rhicică a «Sanctuarului soarelui», confirmă vechea preocupare de împăfţire a tim
pului la strămoşii noştri. Prima coloană descoperită este cea de la Căscioarele
cnre constituie o curiozitate a arheologiei.
Coloana infinită fusese ridicată în urma primului război mondial în semn de
mihigiu pentru cei ce şi-au vărsat sîngele pentru Patrie. C. Brâncuşi,. însă, medihise la umbra «Columnei lui Traian» şi în faţa lui s-a desfăşurat o epocă unică
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in lumer cînd poporului viteaz dac i s-a ridicat acest monument, iar împăratul
Traian ordonase serbări şi distracţii pentru aceia care cu forţa armelor au supus
un popor care nu avea frică de moarte: dacii. Aşa înţelegem rostul naţional al
acestui monument, care este un ecou al vitejiei, sculptat după 1800 de ani.
Dacă aşa stau lucrurile, C. Brâncuşi, în esenţă, este sufletul poporului din care
s-a născut. Meritul lui însă depăşeşte nişte graniţe convenţionale, el trăieşte în
toţi aceia care iau umanismul etalon al relaţiilor între oameni.
*
Cum a înţeles C. Brâncuşi să redea lumii ceea ce are speciiic poporul român ?
Constantin Brâncuşi, ca şi alţi fii ai poporului nostru, a căutat nu «prin de
venire», ci prin natura lui sensibilă să lase moştenire lumii ceva din acest «colţ
de rai», unde ne ducem existenţa de cînd ne ştim. Nostalgia brâncuşiană are permanent
ecou în şopotul lin al izvoarelor din Retezat şi Parîng şi în zgomotul sumbru,
dar ritmat al morilor de apă de pe Bistricioara, Galben, Olteţ, Cerna, Luncavăţ,
Bistriţa ş. a. Acestea toate împodobesc pitorescul, încît ochiul artistului a prins
o parte, din fiinţa lui, şi a poporului din care s-a născut, este «măduva» Coloanei
infinite, este «lada de zestre» de pe Poarta sărutului, este «imaginea» Mesei tă
cerii, este Pasărea măiastră.
Constantin Brâncuşi a dorit cu toată fiinţa lui eternitatea în nădejdea mîn
tuitoare ca să scoată vălul tradiţional funebru — trecerea unei păsări peste
groapa mortului — şi să-i dea o importanţă tandrică acestei existenţe apocaliptice.
Reversul Păsării măiastre este Cocoşul, alt simbol al deşteptării, permanent
ceasornic al ţăranului român din trecut. Cocoşul anunţă începtul zilei, jumătatea
zilei, seara, dar mai ales miezul nopţii. Cocoşul a fost colaboratorul existenţei şi
punctualităţii brâncuşiene.
Constantin Brâncuşi a adunat cu migală pietrele scumpe ale talentului ro
mânesc, alcătuind o coroană de virtuţi care la poporul nostru parte sînt moştenite
de la daco-geţi, parte sînt însuşite ulterior de la strămoşii noştri daco-romani în
procesul etnogenezei poporului român. Aşa se explică de ce arta brâncuşiană este
înţeleasă astăzi de către toate popoarele, indiferent pe ce meridian locuiesc, şi
constituie un prilej deosebit de contact, stimă, respect şi încredere între admira
torii şi trăitorii artei sale de pretutindeni. Aceşti admiratori şi trăitori, fie creştini
fie de alte religii, recunosc în arta brâncuşiană «o ■viziune ecumenică», cu toate
diversităţile de critici, păreri sau aprecieri. Iată că şi în domeniul confesional,
Constantin Brâncuşi îşi are rol şi merit deosebit, aşa cum de fapt preciza Theillard de Chardin. El a înlocuit cultul lemnului (dendrolatria) şi cultul pietrei (litolatria) prin punerea acestora în slujba omului, -nu prin acte magice sau gesturi
disperate, ci prin meditaţie şi curăţire sufletească, în aceasta constă copleşirea ar
tistică sau «metania daltei».
Nimeni nu poate face o exegeză a operei lui Brâncuşi dacă nu a cunoscut
mai întîi greutatea ţapinului, teslei (chisăr), cuţitoaiei, Herăstrăului sau bardei:
acestea de fapt, erau în trecut mijloacele prin care ţăranul român îşi asigura hrana
familiei şi ducea mai departe tradiţii strălucite de continuitate ale unui popor
bimilenar.
Pe pietrele de moară şi-au şlefuit amintirile, iar «Kălifar» — morarul — a
rămas în vad, nu a putut cîştiga sufletul celor ademeniţi de patimi.
Lespezile de munte sau de rîii erau «descîntate», fie de fluierul doinitor al
stăpînului lor, fie tocite de limbile aspre ale «sterpelor-mioare», sau mînzărilor
obosite de umblet.
Sînt atîtea şi atîtea de. spus pe care inima largă a lui C. Brâncuşi le-a trăit
şi poate a lăcrimat cu emoţii sfinte cînd, în dese cazuri, străbunii săi erau jefuiţi
de toată anoniseala şi erau nevoiţi să apuce calea pribegiei în «spaţiul mioritic»
al Carpaţilor, sau să meargă acolo unde înaintaşii şi-au vărsat, la zile de res
trişte, lacrimile şi chiar sîngele lor sub zidurile* Mînăstirilor Tismana, Polovragi,
Bistriţa, Hurezi, Cozia etc. Aci trebuie făcută investigaţia pentru a-1 înţelege pe
C. Brâncuşi şi a dezlega enigma majorităţii creaţiei lui prin aşa-numita «omologie
cosmică».
*
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Opera Iui Constantin Brâncuşi a dat naştere Ia dezbateri internaţionale, iar
obiectele artei sale sînt Ia Ioc de cinste în marile muzee ale lu m ii: «Spre anul
2000, operele lui Brâncuşi vor împodobi pieţele lumii» zicea Paul Morand, pentru
că opera sa este poezie străbătută de o prolundă, candidă sau violentă dragoste
de natură, îmbinînd în unele imagini speranţa cu neliniştea, bucuria vieţii cu mis
terul morţii. O sculptură de Brâncuşi poartă de aceea, în sine, sufletul eternităţii
ca şi natura însăşi..., iar simplitatea sculptorului, scria Hendride VJaroquier, atinge
măreţia...».
La această simplitate, modestie, smerenie au contribuit trei factori principali:
familia — simplitatea; modestia =» poporul rom ân; smerenia, educaţia — credinţa
poporului căruia îi aparţinea.
«După cum este îndeobşte cunoscut, sublinia Acad. George Oprescu, ceea ce
impresiona pe oricine în întreaga înfăţişare a lui C. Brâncuşi era seninătatea, cal
mul unui om satisfăcut de acţiunile sale, toate adînc-cugetate şi ajunse la rezul' tale care contau pentru el în viaţă... Ca atare, însuşirile operei sale erau însuşirile
propriei persoane. Aceste însuşiri erau în el însuşi, îi erau proprii, îi existau în sînge,
ca o moştenire preţioasă a neamului din care se trăgea ; moştenire care ne duce la
moşii şi strămoşii poporului nostru, cu sute şi mii de ani în urmă, acolo unde con
tactele cu civilizaţia bastardă a marginilor de oraşe nu le întinase nobleţea şi auten
ticitatea...».
Acest tezaur unic şi specific al poporului nostru, nobleţea şi virtutea stră
bună, a fost turnat în forme artistice şi dăruit lumii pentru a aduce şi plămădi
în
aceleaşi sentimente de dragoste şi umanism. Pentru toate
acestea: «Arta lui
Brâncuşi nu pleacă de la aşu-zisa «prelucrare» sau «stilizare» a lormelor, a aspec
telor exterioare ale folclorului, ci se ridică din profunzimea vieţii spirituale ro
mâneşti, rînduindu-se prin aceasta lîngă Eminescu, Enescu, Luchian, Arghezi, Ţuculescu...
v
/
Desigur, viaţa sa zbuciumată a avut şi clipe de fericire
şi înţelegere. Dintre
acestea, puţine Ia număr, au fost oferite şi de slujitori de dilerite trepte din Bi
serica Ortodoxă Română, care l-au îndrumat, slătuit şi l-au ajutat să ajungă unde
chemarea sa artistică îl îndemna.
Ca fiu credincios al poporului român, Constantin Brâncuşi şi-a îndeplinit cu
prisosinţă îndemnurile sale de conştiinţă redînd poporului din care s-a născut parte
din sufletul şi aspiraţiile sale nobile.
Arta, după cum se ştie, este o manifestare specifică sufletului omului şi cu
cît ea este folositoare, mai sinceră şi mai curată, cu atît se bucură de aprecierea
oamenilor, cărora le creează sentimente nobile.
Ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române îşi unesc cugetele
şi inimile în a cinsti arta lui Brâncuşi cu toată suflarea românească şi toţi iu
bitorii artei sale de preutindeni.
Constantin Brâncuşi rămîne înscris în cartea neamului şi în conştiinţa noastră
ca un patriot adevărat, un vrednic fiu al Bisericii strămoşeşti şi un pionier al ar
tei sculpturale moderne pentru întreaga lume.
*

Diac. P. I. DAVID

ANEXA

CRONOLOGIE ŞI CONCORDANŢE
1876 Constantin Brâncuşi s-a născut la 21 februarie în cătunul Hobiţa, comuna Peştişani — Tîrgu-Jiu.
1885 Părăseşte casa părintească. Lucrează Ia o boiangerie la Tîrgu-Jiu.
1887 Se stabileşte la Slatina.
1889 Este băiat de prăvălie la bodega Iui Ion Zamfirescu din Craiova.
1895 Se înscrie la Şcoala de arte şi meserii din Craiova.
1897 Călătoreşte la Viena.
1898 Termină Şcoala de arte şi meserii din Craiova. Se înscrie la Şcoala de Belle
Arte din Bucureşti, în clasa sculptorului Vladimir Hegel.
1902 Termină Şcoala de Belle Arte.
1903 Termină serviciul militar. Execută bustul generalului dr. Carol Davila. Pleacă
prin Transilvania la V ie n a ; apoi la Munchen. Expune «Ecroşeul» la Ateneul
român.
1904 Prin Elveţia ajunge la Paris.
1905 Se angajează la Gapela bisericii ortodoxe române din Paris. Se înscrie Ia Şcoala
de arte frumoase din Paris, în atelierul sculptorului Antonin Mercte. Locuieşte în
Place de la Bourse.
1906 Părăseşte atelierul lui Antonin Mercie. Expune la cel de al XVI-lea Salon al
Societăţii naţionale a artelor frumoase din Paris (un portret) şi la Salonul de
toamnă (trei lucrări). Cunoaşte pe sculptorul Rodin, refuză să lucreze cu el.
Prezintă «Ecroşeul» la Expoziţia generală română. Locuieşte în Place Dauphin
nr. 16.
1907 începe să lucreze pentru monumentul funerar din Buzău («Rugăciunea» şi por
tretul P. Stănescu). Expune la Tinerimea artistică (2 lucrări).
— Expune la cel de al XVII-Iea Salon al Societăţii naţionale a artelor frumoase
din Paris (4 sculpturi).
— Expune la
Salonul de toamnă din Paris (1 lucrare).
1908 Expune la Tinerimea artistică (2 lucrări: «Supliciul» şi
«Ebos»).
— Expune Ia al XVIII-lea Salon al Societăţii naţionale a artelor frumoase din
Paris (1 lucrare). Locuieşte în rue de Montparnasse nr. 54.
1909 Se împrieteneşte cu Modigliahi, Guillaume Apollinaire, Max Jacob şi W. Lehmbruck.
— Expune la Salonul oficial din Bucureşti (2 lucrării).
— Primeşte, alături de D. Paciurea, premiul II pentru sculptură.
— Expune la Tinerimea artistică (2 lucrări printre care «Portretul pictorului N.
Dărăscu»).
— Expune Ia Salonul de toamnă din Paris (1 lucrare).
— Expune la Expoziţia oficială (2 lucrări) şi Ia Expoziţia de toamnă — pictură şi
sculptură — (1 lucrare).
1910 îşi lărgeşte cercul prietenilor, cu H. de Waroquier, H. P. Roche, Marcel Duchamp, Andre Salmon, Walter Pach, ş.a.
— Realizează «Sărutul» — ca monument funerar pe mormintul Tanosei Gassevskaia în cimitirul Montparnasse.
— Expune la Tinerimea artistică din aprilie («Cuminţeniapămîntului»).
— Expune Ia Tinerimea artistică din noiembrie (1 lucrare).
1911 Realizează «Prometeu».
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1012 Obţine premiul I la Salonul oficial din Bucureşti.
— Expune la Expoziţia cubismului din Salonul artiştilor independenţi din Paris
(3 lucrări).
— Expune la Expoziţia internaţională de artă modernă — la New York (8 lucrări).
1013 Expune la Tinerimea artistică din Bucureşti («Pasărea măiastră»).
— Expune la Salonul artiştilor independenţi din Paris (3 lucrări).
— Expune la Expoziţia internaţională de artă modernă — la New York (în cazar
ma regimentului 67 Armory Show), la Institutul de artă din Chicago, la Socie
tatea Copley din Boston (6 lucrări).
1014 Expune la Tinerimea artistică (6 lucrări').
— Expunere la Photo Secession Gallery din New York (8 lucrări).
— Se împrieteneşte cu Erik Satie şi Fernand Leger.
1015 Execută «Noul născut» şi «Cariatida».
1016 Realizează «Vrăjitoarea» şi «Prinţesa X».
1017 Participă la înfiinţarea revistei «Stilul» (De Stijl).
— Expune la Societatea artiştilor independenţi din New York.
1018 Se stabileşte în atelierul din Impasse Ronsin nr. 8, apoi la nr. 11, din Paris.
Realizează prima versiune a «Coloanei fără sfîrşit», din stejar.
1010 Realizează «Pasărea în spaţiu».
1020 Participă la Expoziţia Arta română în Bucureşti (2 portrete).
— Expune la Salonul artiştilor independenţi din Paris.
— Expune la Galeriile Societăţii Anonime din Muzeul de Artă din New York.
1021 Călătoreşte în Corsica.
— Realizează sculptura «Adam şi Eva». Ezra Pound publică primul articol despre
Brâncuşi în «Little Review».
1022 Execută «Peştele».
— Expune la Expoziţia de artă contemporană franceză la New York.
1023 Execută «Socrate».
1024 Vine în România însoţit de Eyleen Lane.
— Expune la «Prima Expoziţie internaţională a Contimporanului» in Bucureşti.
Kokoschka îi face portretul.
1025 Execută portretul lui James Joyce.
1026 Expune la Salonul artiştilor independenţi din Paris.
— Are expoziţie personală la «Brummer Gallery» din New York. (37 sculpturi, 5
socluri, 1 pictură, 27 desene).
— Expune la Expoziţia memorială din Colecţia John Quinn, la «The Art Center»,
New York (24 sculpturi).
— Expune la Expoziţia Tri-Naţională: Franceză-Engleză-Americană, în Galeria
Wildenstein din New York (4 lucrări).
— Expune la Expoziţia internaţională de artă modernă la Muzeul Brooklyn din
New York.
începe procesul cu vama americană pentru «Pasărea în spaţiu».
1027 Expune la Clubul artelor din Chicago, la Grupul de sculptori din Galeria Georges Bernheim — Paris, la Salonul Tuileries — Paris şi la Colecţia Gallatin de
la Universitatea din New York.
1028 Călătoreşte în S.U.A. Cîştigă procesul cu vama americană.
— Expune la Expoziţia Arta română din Bucureşti (3 lucrări).
1020 Expune la Expoziţia de pictură şi sculptură abstractă şi suprarealistă din
Muzeul de artă din Zurich (3 lucrări, printre care o «Coloană fără sfîrşit», din
lemnj.
1033 Călătoreşte în S.U.A. Are o mare expoziţie (57 sculpturi şi un studiu de fres
că), la New York, la Brummer Gallery. Primeşte comanda pentru un Templu al
Contemplaţiei şi Eliberării, în India, de la Maharajahul Olcar din Indor.
1034 Expune la XXth, Century Painting and Sculpture, Chicago.
1035 Execută «Timiditatea».
1036 Expune la Expoziţia de artă cubistă şi abstractă — organizată de Muzeul de
artă modernă din New York (7 lucrări).
1037 Călătoreşte în India şi Egipt.
— Vine în România pentru execuţia monumentului de la Tîrgu-Jiu.
- Expune la Pavilionul român de la Expoziţia internaţională din Paris (1 lucrare).
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1938 Termină la Tîrgu-Jiu «Coloana fără sfîrşit».
— Expune la Expoziţia internaţională suprarealistă
organizată
la
Londra
(2
lucrări).
1939 Călătoreşte în S.U.A.
— Expune la New York la Expoziţia «Art in Our Time», organizată de Muzeul de
artă modernă din New York.
1941 Expune la Expoziţia «De la Rodin la Brâncuşi», organizată de Galeria Buchholz din New York.
1943 Expune la Expoziţia «Săptămîna Olteniei», Craiova (6 lucrări'}.
1944 Execută «Borna de frontieră».
1946 Expune la Expoziţia «4 sculptori moderni» la Muzeul de artă din Cincinati (5
lucrări).
1947 Expune la expoziţia «Alfred Stieglitz Memorial» la Muzeul de artă din New
York.
1948 Expune la Expoziţia «13 Beeldhouwers nit Parijs», organizată de Muzeul Stedeljik din Amsterdam şi -la Expoziţia Institutului de artă contemporană în sala
Academiei din Londra.
1949 Expune la expoziţia «XX Centurv Art», organizată de Colecţia Louise şi Walter Arensberg la Institutul de artă din Chicago (19 sculpturi); la «Masterpieces of Sculpture», organizată de Institutul de Artă din Minneapolis ; la «Sculpture
since Rodin», organizată de Galeria de artă a Universităţii Yale din New Haven.
1951 Figurează la Expoziţia «De Stijl» organizată de Muzeul Stedeljik din Amster
dam şi la Expoziţia «From Brancusi to Duchamp» la Galeria Janis Sidney din
New York.
1952 Figurează la Expoziţia «Arta secolului XX», organizată de Muzeul naţional de
artă modernă din Paris, la : «XXth Century Masterpieces», organizată de Tate
Gallery din Londra ; la «Sculptura secolului XX» • la Muzeul de artă din
Filadelfia; la expoziţia organizată în memoria Katherinei S. Dreier — de
Muzeul de artă din Connecticut.
1953 Figurează în Expoziţia «Secolul XX» organizată de Institutul de artă din Chi
cago (4 lucrări) şi, în aceeaşi expoziţie, la Muzeul de artă din New York.
— Figurează la Expoziţia «Gubismul» organizată de Muzeul naţional de artă mo
dernă din Paris (1 lucrare).
1954 Figurează la Expoziţia «Şapte pionieri ai sculpturii moderne» din Yverdon (5
lucrări); la «Begriinder der modernen Plastik», organizată de Muzeul de artă
din Ztirich (7 lucrări).
1955 Are expoziţie personală cu 59 sculpturi şi 10 guaşe şi desene la Muzeul Guggenheim din New York.
1956. împlineşte 80 de ani.
— Expoziţia Brâncuşi la Muzeul de artă din Filadelfia.
— Se organizează o expoziţie retrospectivă Brâncuşi la Muzeul de artă al Republicii,
din Bucureşti.
1957 16 martie : moare Brâncuşi.
Este înmormîntat la cimitirul din Montparnasse din Paris.
Operele sale figurează la a Xl-a Trienală de artă decorativă din M ila n o ; la
Institutul de arte din Minneapolis, la Palm Beach (Florida) şi la Institutul de
artă din Detroit.
1958 Operele sale figurează la Expoziţia «50 de ani de artă modernă», din cadrul
Expoziţiei universale din Bruxelles.
1959 Figurează la Expoziţia «De la Rodin la Lipschitz», la New York.
— Expoziţie de artă plastică românească — la Budapesta (2 lucrări).
1960 Este prezentat la cea de a XXX-a Bienală de la Veneţia ; figurează la expozi
ţia : «Brâncuşi», organizată de Galeria Staempfli din New Y o rk ; la Galeria de
artă Berkeley — în California; la Expoziţia «O sută de sculptori de la Daumier pînă în zilele noastre»,
organizată de Muzeul de industrie, din Saint
Etienne.
1961 Figurează la Expoziţia internaţională de sculptură, la Muzeul Rodin — Paris;
la Expoziţia Arta românească (sec. X IX — XX), la Muzeul naţional de artă mo
dernă din Paris.

ANIVERSĂRI — COMEMORĂRI

33 5

1062 Figurează
la: Minotaure Galerie de L'Oeil — Paris (2 lucrări); la Expoziţia
«Sculptura modernă», Muzeul Guggenheim din New York ; la Expoziţia «Dese
ne şi sculpturi», organizată de Galeria Institutului din Paris.
1063 Figurează la expoziţia de artă românească «Brâncuşi, Boris Caragea, A. Ciucurencu», la Viena.
1064 Figurează la expoziţia «Chefs d'oeuvre des collections suisses de Manet â
Picasso», Lausanne.
1067 Colocviul «Constantin Brâncuşi, Bucureşti.
1070 Prima expoziţie a operei lui Brâncuşi în Sala Muzeului de artă al R. S. România.
1073 Expoziţie permanentă în sălile Muzeului de artă al R. S. România.
1074 Expoziţie cu mai multe opere reprezentative ale lui Brâncuşi, Muzeul de artă
R. S. România (Salon special).
1076 Expoziţie cu prilejul Centenarului naşterii lui Constantin Brâncuşi (1876— 1076) în
saloanele Muzeului de Artă al R. S. România.
1076 Sesiunea
ştiinţifică internaţională «Brâncuşi în arta Secolului XX».
A N E X A

A

I

I -A

SCULPTURILE LUI BRÂNCUŞI
IH98 V IT E L IU S (bust), gips, 6 1 X 1 8 X 1 5 ,5 cm . S e m n a t şl d a ta t 1898 pe postam ent, latura d in
dreapta. M u zeu l d e artă din C raiova (E xistă o copie d in b ro n z la acelaşi m uzeu făc u tă in
1964).
— L A O C O O N (bust), m a r m u r ă — s tu d iu p e n tru c o n cu rsu l de a d m ite re la Şcoala de A rte F r u 
m oase B u cu re şti. F o to g ra fia origin ală la A r h iv e le S tatului din C raiova. O rig in a lu l n e id e n 
tific a t. Este reprodus în m o n o g ra fii.
1000 B U ST A N T IC (gips — n e id e n tific a t).
— C A P D E E X P R E S IE (Fem eie), gips. S e m n a t C. B rân c u şi. F o to g r a fia originală la A r h iv e le
Statului din C raiova.
— F IG U R A A N T IC A (M ars B orghese), gips — F o to g ra fia origin ală la A r h iv e le Statului din
C raiova. C ap de expresie gips — n e id e n tific a t. C o m p o ziţie gips — n e id e n tificat. A n a to m ie
gips — n e id e n tific a t. N u d de b ă rb a t gips — basorelief. F o to g ra fia origin ală la A r h iv e le
Statului din C raiova.
moi E C R O Ş E U (1902 !), gips — S tu d iu d u p ă sta tu ia a n tic ă A n tin o u s d in Belvedere, Institu tu l de
a rte p la s tic e «N . G r ig o r e s c u » — B u cure şti. M a i există d o u ă copii, la Ia ş i şi B ucureşti.
l!)02 N u d basorelief — m a r m u r ă — n e id e n tific a t. R e p ro d us de C. Zervos.
— C A P D E C O P IL , b ro n z — n e id e n tific at. Io n G eorgescu G o r ja n (bust) gips, 65 cm . C olecţia
ş t e f a n G e o r g e s c u G o rja n — B u cu reşti.
i»03 G -R A L D r. C A R O L D A V IL A (bust), b ro n z, 72 cm . Spitalul m ilitar cen tra l — B ucureşti.
1005 C A P D E A D O L E S C E N T , b ro n z, 34,50 cm . S e m n a t : B râ n c u ş i, P aris. M u zeu l d e artă al R e p u 
blicii, B u cu re şti.
— C A P D E F E T IŢ A (O R G O L IU L ), b ro n z, 30,50 cm . S e m n a t : C. B râ n c u ş i şi d atat 1905.
M u zeu l d e artă din C raiova. C ap de copil, bronz, 34, 40 cm . S e m n a t : C. B rân c u şi, M u zeu l
d e artă din C raiova. Z a h a ria Z a m fir e s c u ' (bust-eboşă) gips. C u no scu t d u p ă o fotografie.
O r ig in a lu l n e id e n tific a t (C itat de B a rb u B re z ia n u ).
IU06 M U Z A A D O R M IT A (S O M N U L ), m a r m u r ă , 27,60 X 40 cm . S e m n a t B râ n c u ş i. M u zeu l d e artă
al R ep u b licii, B u cu re şti. A a p a r ţin u t M u z e u lu i S im u .
— P O R T R E T U L B IR T A Ş U L U I C H A R T IE R (1905 !), b ro n z. E x is tă fo to g ra fii. N e id en tificat. P o r 
tret G. L u pe scu gips. N e id e n tific a t. A fost expus la - S a lo n u l de T o a m n ă d in B ucureşti.
C ap de c o p il d o rm in d , m a r m u r ă , 12,70 cm . — soclu le m n , 72 cm . C o lecţia Iolanda P en tea d o
M atarazzo — Sao P a u lo .
- S u p lic iu l (bust) gips, 29 cm ., se m nat B rân c u şi. C o lecţia E.
P o p o v ic i,B ucureşti. S u p lic iu l
(bust) b ro n z, 29 cm . C olecţia D avid T h o m p s o n , P itts b u rg h . S u p lic iu l (bust) bronz,
29 cm .
C olecţia R. S. D avies W ay zo ta M in n eso tta. D a v id Lew is îl d atează 1907.
\
P o rtretul p ic to ru lu i D ă ră s c u (bust), b ro n z, 64 X 48 X 27 cm . M u zeu l d e artă al R ep u b licii,
B ucureşti.
P o rtretul p ic to r u lu i D ărăs c u (bust), gips p a tin a t, 64,5 X 48 x 27 cm . M u zeu l d e artă, ClujN npoca.
C o p il d o rm in d , gips. M u zeu l d e artă m o d e r n ă — P aris.
Cnp de copil, bronz, 34,92 cm . W a rld G alleries (în 1963 a fost v în d u t).
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— Pieile roşii, gips, crochiu. Neidentificat. Cunoscut după o fotografie făcută şi semnată de
Brâncuşi.
1907 RUGĂCIUNEA, bronz, 115 cm. A fost turnat Intre 1910—1914. Muzeul de artă al Republicii,
Bucureşti.
— RUGĂCIUNEA (1959), piatră artificială, 115 cm. M onum ent funerar. Buzău (copie a exem
plarului prim ).
— Rugăciunea (1964), bronz, 115 cm. M onum ent funerar. C im itirul Belu, Bucureşti. Copia pri
m ului exemplar.
— Bust de copil, bronz, 38 cm. Muzeul de artă al Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti.
— Cap de copil, gips patinat, 36 cm. Muzeul de artă al Republicii, Bucureşti.
— Cap de tînără fată, m arm ură, neidentificată. Reprodusă de C. Zarvos.
— Orgoliul, m arm ură, neidentificată. Reprodusă de C. Zervos. Cap de copil, bronz, 36 cm.
Muzeul Zambaccian, Bucureşti.
— Cap de copil, bronz, 0,38 cm., neindentificată. Reprodusă de C. Zervos.
— Cap de femeie, gips, 30 cm. Soclu din piatră. Muzeul naţional de artă modernă — Paris
(Donaţia Brâncuşi).
— Cap de tînără fată, piatră, 30 cm. Muzeul de artă din Filadelfia. Colecţia Louise şi Walter
Arensberg.
— Petre Stănescu (bust) 1910 ! bronz, 65 cm. M onum ent funerar — Buzău. A fost expus la
Tinerimea artistică în 1914.
1908 CAP DE FEMEIE, piatră, neidentificat. Reprodus de C. Giedion Welcker (Barbu Brezianu
opinează că ar reprezenta pe Renee Franchot).
— CAP DE COPIL, gips, 12 X 15 x 12,50 cm. Muzeul naţional de artă modernă, Paris (Donaţia
Brâncuşi).
— Cap de tînără fată, piatră — soclu din piatră cu motive florale româneşti. Neidentificată.
Este reprodus de Carola Giedion Welcker şi de" V. E. Paleolog după o fotografie a lui
Brâncuşi.
— Portret de femeie cu părul înnodat, m arm ură — neidentificată. Reprodusă de V. E. Paleolog
şi C. Zervos.
— Sărutul, piatră, 36 X 25,50 X 23,50 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris.
— Sărutul, piatră de calcar şlefuită, 58,40 X 24,50 cm., semnat. Muzeul de artă Filadelfia. Colec
ţia Arensberg.
— Sărutul (m onum ent funerar), granit, 125 cm. Soclu din piatră la m orm întul Tanosei Gassevskaia. C im itirul Montparnasse — Paris.
— Sărutul, piatră, 0,27 X 0,25 X 0,16 cm. Semnat : Brâncuşi. Muzeul de artă din Craiova. Un
exemplar — 0,28 X 0,24 X 0,14 cm. — se află în Colecţia Cecilia Cuţescu-Storck.
— Figură antică (atribuită), piatră, 56,51 cm. Institutul de artă din Chicago, Fundaţia Ada
T urnbull Hertle. David Lewis o datează 1906.
— Cum inţenia p ăm întului, piatră, 50 X 17 cm. Muzeul de artă al Republicii, Bucureşti.
1909 M UZA ADORMITA, m arm ură, 28 X 30 X 16,5 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris.
— M UZA ADORMITA,- m arm ură, 16,5 X 30,5 cm. Muzeul S. R. Guggenhelm, New York — Co
lecţia A rthur B. Davies.
— Tors de femeie (coapsa), m arm ură, 26 cm. Semnat Brâncuşi. Muzeul de artă din Craiova.
— Narcis (1910 1), gips, 53,50 X 54 X 43 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris (Do
naţia Brâncuşi). Narcis (1910!), gips, 53,50 X 66 X 43 cm. Muzeul naţional de artă modernă
—Paris (Donaţia Brâncuşi).
— Fîntîna lu i Narcis, gips, 53 X 67 X 45,50 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris (Do
naţia Brâncuşi).
— Copil dorm ind, piatră neagră, 12 X 20 X 14 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris.
(Donaţia Brâncuşi), Copil dorm ind, m arm ură, 12 X 16,50 X 14,50 cm. Muzeul naţional de artă
modernă — Paris (Donaţia Brâncuşi). Copil dorm ind, gips, 12X15X12,50 cm. Muzeul naţio
nal de artă modernă — Paris (Donaţia Brâncuşi). Copil dorm ind, piatră, 12,50—19—14 cm.
Muzeul naţional de artă modernă — Paris (Donaţia Brâncuşi). Copil dorm ind, m arm ură,
18 x 21 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris (Donaţia Brâncuşi).
1910 SĂRUTUL, piatră, 71,50 X 32,50 X 26,50 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris. Sărutul,
piatră, 36 X 25,50 X 23,50 cm. Muzeul naţional de artă modernă — Paris. Sărutul, piatră,
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45 X 38 X 30,50 cm . Muzeul naţional de artă modernă — P aris. C ap de copil, bronz, 13,50 cm .
N e id e n tific a t. R e p ro d us în c a talo g u l B r u m m e r (nr. 1).
M uza a d o rm ită , b ro n z, 16 X 29 X 19 cm . S e m n a t B râ n c u ş i, 1910. M u zeu l naţional de artă
m o d e r n ă — P aris. M u za a d o rm ită , gips, 16 X 29 X 19 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă
— P aris (D o n a ţia B râ n c u ş i). M u za a d o rm ită , gips, 1 7 X 2 9 X 1 7 .5 0 cm . M u zeu l naţional de
artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i). M u za a d o rm ită , gips, 18 X 27 X 20,50 cm . M u zeu l
n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n a ţia B râ n c u ş i). M u za a d o rm ită , gips, 1 6 X 1 9 X 1 7 cm .
M u zeu l n aţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i). M u za a d o rm ită , bronz, 28 cm .
In stitu tu l d e artă, C h ica g o. M u za a d o rm ită , bronz, 27 cm . C olecţia Dr. H. K e lle r (Elveţia).
C ap de tîn ă r ă fa tă cu p ă r u l strîns la ceafă, m a r m u r ă . N e id e n tific a t. R e p ro d us în C. Zervos,
B rân c u şi, 1957, p. 23.
C ap de copil, le m n , 30,48 cm . C olecţia Y ola n d a P a n tea d o M a ta ra zzo — Sao P aulo , B r a 
zilia.
B a ro a n a R . F., p ia tră . N e id e n tific a t. C ita t în «This Q uarter» N ew Y o rk nr. 1, 1925.

1iii 1 M uza a d o rm ită , b ro n z
general B ăd u le s c u ).

lu s tru it,

25 X 35 cm .

C olecţia

Katia

G ra n o ff,

P aris

(din

colecţia

— P o rtre tu l lu i Georges, m a rm u r ă , 23,50 cm . M u ze u l R . S. G u g g e n h e im , N ew Y o rk .
— P o rtre t b ă rb a t, gips, 23,50^ cm . Muzeul naţional de artă modernă — P aris (D o n aţia B rân c u şi).
— P rom eteu, b ro n z lu s tr u it 13 X 15 X 14 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris (D o 
n aţia B r â n c u ş i). P ro m ete u, m a r m u r ă , 12,70 X 17,80 cm . M u zeu l d e artă din Filadelfia. C olec
ţia L ouise şi W alte r A rensberg. P ro m e te u , gips, 13 X 15 X 13,50 cm . M u zeu l naţional de artă
m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i). P ro m eteu, b ro n z lu s tru it, 17,78 cm . C olecţia J osep h
H. H irsch h o rn — N ew Y o rk .
— C a ria tid ă , p ia tr ă şle fu ită, Muzeul de artă modernă — N ew Y o r k (D o n ată în 1953 de K a th e rin e
S. D re ie r). A lfre d H. B a a r Jr. o datează 1909. C ap de c o p il (n o u l n ăs c u t), gips, 2 1 X 1 5 cm .
Colecţia Zoe C u c lin — B ucureşti.
11)12 M u ză a d o rm ită , m a r m u r ă , 29,20 cm . C olecţia J o sep h H. H irsch h o rn — N ew Y o rk . M u ză
a d o rm ită , b ro n z lu s tru it, C olecţia Dina V ie r n y . M u za a d o rm ită , gips, 17,78 cm . M u zeu l
G u g g e n h e im — N ew Y o rk . M u ză a d o rm ită , bronz, 17 x 29 x 17,50 cm . M u zeu l M etrop olita n
din N e w Y o r k (D o n aţia A lfre d S tieglitz — 1957). T u rn a t de C. V a ls u a n i. M u ză, gips, 44,50 cm .
M u zeu l d e artă din N e w Y o r k . M u ză, gips, 44,50 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă —
P aris (D o n aţia B râ n c u ş i).
— M ăia stră, m a r m u r ă a lb ă, 55,90 cm . S o c lu l d in p ia tra cu trei secţiuni, 177,80 cm . P artea de
m ijlo c re p re zin tă o c a ria tid ă d a ta tă 1911. M u zeu l d e artă m o d e r n ă din N e w Y o r k (D o n ată
în 1953 de K a th e rin e S. D reier B equest). A lfre d H. B a a r jr . o datează 1910. M ăiastra,
m a r m u r ă g ri 93 X 16 X 15,50 cm . Muzeul naţional de artă modernă — P aris (D o n aţia B r â n 
cuşi). M ăiastra, b ro n z lu s tru it, 62 cm . S o clu l d in p ia tră . C o lecţia P e g g y G u g g e n h e im —
V eneţia. M ăia stra , m a r m u r ă , 41,82 cm . S o clu l de m a r m u r ă , 15,34 cm . M u ze u l de artă d in
F ila d e lfia . C o lecţia L o u ise şi W a lter A r e n s b e r g .
,
IU13 D O M N IŞ O A R A P O G A N Y , m a rm u r ă , 44,50 x 30,50 X 22 cm . M u zeu l d e artă din Filadelfia.
D o n aţia R o d o lp h e M . de Scheuensee. D o m n işo a ra P o g an y , b ro n z, 27,50 x 18,20 x 20,30 cm .
S oclul de p ia tră . M u zeu l n aţion a l d e artă m o d e r n ă — P a ris (D o n aţia B râ n c u ş i). D o m n işo a ra
P og any , trei s tu d ii : gips, 45,50 X 24,50 X 27 cm . S o clu l d in p ia tr ă în fo rm ă de c ilin d ru .
M u zeu l n aţion a l d e artă m o d e r n ă — P a ris (D o n aţia B r â n c u ş i). D o m n işo a ra P og any, b ro n z,
27 cm . M u zeu l d e artă din W in terth u r. D o m n işo a ra P o g an y , b ro n z lu s tru it, 44,50 cm . Soclul
d in p ia tră . C o lecţia C ecilia C u ţe s c u -S to r c k d in B ucureşti.
— P r im u l pas, le m n , 210 cm . N e id e n tific a tă . A fig u r a t în G a lle ry of the Photo-Secession dty
N ew Y o rk , 1914. C. Zervos o d atează 1913. E x istă u n s tu d iu în creion la M u zeu l d e artă
m o d e r n ă d in N ew Y o rk d o n a t de fu n d a ţia B e n ja m in şi D a v id Schores. D o m n işo a ra P o 
gany, b ro n z, (d u p ă versiunea d in m a rm u r ă ) 43,80 cm . M u zeu l d e artă m o d ern ă din N ew
Y o r k . D o n a ţia L illie P. Bliss. D o m n iş o a ra P o g an y , b ro n z, 44,50 cm . S em nat. M u zeu l d e artă
S. B. S p eed . L o u isv ille , K e n tu c k y . D o n a tă de M abel H ussey D egen în 1954. D o m n işo a ra
P ogany, bronz, 43,18 cm . S e m n at. C o lecţia W illiam B e n e n s o n d in N ew Y o rk .
— V răjito a re a , gips, 100

x

58 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i).

— P ia tră fu n e ra ră , p ia tră , la m o r m în tu l lu i H. R ousseau (Le D o u a n ie r), re alizată îm p re u n ă
cu O rth iz de Z arate şi A r m â n d Q u e v al ; cu o in sc rip ţie de G . A p o llin a ire .
IWM M U Z A , b ro n z lu s tru it, 28 x 16,50 cm . C o lecţia H. G a tes L ly o d — W a s h in g to n . M u ză, a ra m ă
lu s tru ită — soclu d in calcar. C olecţia Sally L ew is, P o rtla n d . O regon. M u ză, a ra m ă lu s 
tru ită , 50,16 cm . M u zeu l d e artă din H u ston , Texas.
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— M ăiastra (Pasărea G a lb e n ă ), a ra m ă lu s tru ită , 95,88 cm . In stitu tu l d e artă din M in n ea p olis,
r M innesota (A fost în colecţia L illie n , z . T urnblad-H ertle) — D o n a tă de F u n d a ţia J o h n
R. V an D e rlip în 1956. S a m u e l Sachs I I o datează d in 1912. P ro b a b il o versiune d u p ă
«M ăiastra» d in 1912.
— N arcis (portret), m a r m u r ă , 28,17X17 cm . M u zeu l naţional d e artă m o d e r n ă — P aris (D onaţia
B rân c u şi).
— D oi p in g u in i, m a r m u r ă a lb ă , 54 cm . Institutul d e artă din C h ica g o, F u n d a ţia A d a T u rn b u ll
Hertle. A fost în colecţia H. P. Roche.
— S c u lp tu ra p e n tru orbi, m a r m u r ă , M u ze u l de artă d in F ila d e lfia .
— Trei p in g u in i, m a r m u r ă a lb ă , 60,90 X 53 X 34 cm . S em nat. M u zeu l d e artă din Filadelfia.
Colecţia Louise şi W alte r A rensberg.
— P rinţesa X , b ro n z lu s tru it. M u zeu l d e artă m o d ern ă , N ew Y o rk .
— F iu l risip ito r, le m n , 75,20 X 21,60 X 22,20. Soclu d in p ia tră în fo r m ă
artă din Filadelfia. C olecţia L ouise şi W alter A rensberg.

de c u b u ri.

M u zeu l de

— D anae, bronz. C itat de L. B a c h e lin în a rtic o lu l său in titu la t « L ’e x p o sitio n de la T inerim ea
a rtis tic ă * a p ă r u t în L a P o litiq u e , B ucureşti, 13 a p rilie 1914.
1915 M A IA S T R A , b ro n z lu s tru it. C olecţia Philip G rahan — W a s h in g to n . A a p a rţin u t colecţie E u 
gene M eyer jr. — W a s h in g to n .
— T IM ID IT A T E , p ia tră , 37 x 25 x 22 cm . M u zeu l naţional d e artă m o d e r n ă — P aris
(D onaţia
B rân cu şi)
in «T he L ittle R e v ie w » este d a ta tă 1921 ; in «This Q u arte r» e d a ta tă 1925. C arola
G ie d o n W elcker o d atează 1935.
— Portret, fra g m e n t, le m n , 38 X 25,50 X 25 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o
n aţia B rân c u şi).
— N o u l născut, b ro n z lu s tr u it (a u rit), 17 x 23 x 12 cm . P ie d e sta lu l în oţel lu s tru it şi le m n .
M u zeu l naţional de artă m o d e r n ă — P aris (D onaţia B râ n c u ş i). N o u l născut, m a rm u r ă ,
15,24 x 21,59 cm . S o clu l d in p ia tră . M u zeu l d e artă din F ilad elfia. Colecţia Louise şi W alte r
A rensberg. A a p a r ţin u t colecţiilor J o h n Q u in n şi M arcel D u c h a m p — N ew Y o rk . N o u l
născut, gips, 15 X 21 x 15 cm . M u z e u l n a ţio n a l de artă m o d e rn ă — P aris (D o n aţia B r â n 
cuşi). N o u l născut, b ro n z. C olecţia M* B echtler — Z iiric h . E x p u s ă în expoziţia «C hefs d ’oeuvre des collections suisses de M a n e t â Picasso», L ausan n e , 1964.
— S c u lp tu ră ,
p ia tră — M u zeu l n aţion a l d e artă m o d ern ă — P aris.
— M ăiastra,
b ro n z lu s tru it, 55,24 cm . S oclul d in p ia tră cu d o u ă secţiuni, 34,92 cm .
Colecţia
R o d in a P. Steichen — N ew Y o rk .
— în c e p u tu l lu m ii, m a r m u r ă — soclul d in p ia tră . M u zeu l n aţion a l d e artă m o d e r n ă — Paris.
— C ariatid a, le m n , 166,63 cm . G a le ria S ta e m p fli — N ew Y o rk . C a ria tid a , (!) le m n , 124,46 cm .
S e m n ată. D epozit M u ze u l de a rtă m odern, N ew Y o rk .
1916 V răjito are , le m n , 100 cm . S o c lu l d in p ia tră şi lem n. M u zeu l n aţion al
d e artă m o d ern ă
—
P aris (D onaţia B râ n c u ş i).
— P rinţesa X , bronz. S o clu l d in p ia tră . M u zeu l naţional d e artă m o d e r n ă — P aris. P rinţesa
X,
bronz lu s tru it, 55,88 cm . S o c lu l d in p ia tră în fo rm ă
de cub, 18,40 cm .
M u zeu l d e artă din
Filadelfia. Colecţia L ouise şi W a lte r A rensberg.
— V răjito a re , le m n , 99,71 cm ., soclul 11,46 cm . S e m n at : P aris 1916. M u zeu l G u g g e n h e im —
N ew Y o rk .
— P rinţesa X (1914 !), m a r m u r ă a lb ă, 75 cm . S oclul de p ia tră p atra t. G aleria d e artă m e m o rială S h eld on , U n iv e rsiate a d in L in c o ln (N ebraska) U .S .A . (Fost col. H. P. R o ch ă, Sevres).
— C a ria tid a , le m n , 38 X 25,50 X 25 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D onaţia
B rân c u şi).
1917 A R C A D A — în stil p o p u la r ro m ân e sc le m n vechi de stejar, 287,40 X 262,30 X 20,80 cm . M u zeu l
d e artă din F iladelfia. C olecţia L ouise şl Walter, A rensberg.
— B A N C A , le m n vechi de stejar, 69,85 x 315,33 x 25,40 cm . M u zeu l d e artă d in F ila d e lfia . C olec
ţia Louise şl W . A rensberg.
— A d a m , le m n , 88,9 cm . M u zeu l G u g g e n h e im d in N ew Y o rk (d in colecţia H. P. R o c h â).
1918 H IM E R A , le m n stejar, 82,71 cm . S o clu l d in le m n , 58,32 cm . S e m n at. M u zeu l d e artă din
Filadelfia, Colecţia L o u ise şi W a lte r A rensberg.
— C oloana fă r ă sfîrşit, le m n de stejar. C olecţia H en ri P ie r r e R och â — Paris. C oloana fă ră
sfîrşit, le m n stejar, 2,05 m . C o lecţia W illiam S isler — N ew Y o rk . C o lo an a fă r ă sfîrşit (1920 !)
stejar — C olecţia E. J. S te ic h e n , N ew Y o rk .
Regele regilor
Y ork.

(S p iritu l

lu i

Budha,

1937 !),

le m n ,

300 cm .

M u zeu l
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d in

N ew
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- P roiect de a rh ite c tu ră, le m n , 247 x 61 x 25 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d ern ă — P aris
(D onaţia B râ n c u ş i).
P rinţesa X , b ro n z lu s tru it, 56,50 x 42 x 24 cm . M u zeu l n aţion a l de artă m o d ern ă — P aris
(D o n aţia B râ n c u ş i). P rinţesa X , gips, 64,50 x 34,50 X 24,50 cm . M u zeu l naţional de artă m o 
d ern ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i). P rin ţesa X , gips, 61,50 X 25 x 28 cm . M u zeu l naţional
de artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i).
Tors de tîn ă r ă fem eie, o n ix , 54,6 cm . S o clu l d in p ia tră. C o lecţia Sam Q uinn (provenită d in
colecţia H. P. R oche Sevres).
* P asărea de a u r, b ro n z lustruit,. 96,52 cm . S o clul d in p ia tră şi le m n , 94,14 cm . Clubul artistic
din C h ica go.
D o m n işo a ra P og gany, m a rm u r ă , 37,62 cm , cu piedestal d in p ia tră şi le m n . C olecţia L e e A .
A u lt, New' C a a n a n , C onnecticut.
P asărea
în sp aţiu, gips, 137 X 11 X 12,50 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă — P aris
(D o n aţia B râ n c u ş i).
tu->o P L A N T A E X O T IC A , le m n , 44,50 x 20 20 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă
— P aris
(D o n aţia B râ n c u ş i). .
D-RA P O G A N Y (cap), bronz. M u zeu l naţional de artă m o d e r n ă — P aris. P o rtre tu l D-rei
P og any , b ro n z lu s tru it, 53 cm . A llb n ig h t A r t G a llery, B u ffa lo .
N o u l n ăscut, b ro n z lu s tru it, 14,60 x 21 cm . M u zeu l d e artă m o d e r n ă — N ew Y o rk . D onat
de L illie P. B liss B equest în 1943. A lfre d H. B a rr jr. o datează 1915.
- N o u l n ăscut, oţel lu s tru it, 18 X 23,50 X 17 cm . M u zeu l n aţion a l d e artă m o d ern ă — P aris
(D onaţia B râ n c u ş i).
- P r im u l pas (S tu d iu ), stejar, 124,50 cm . S em nat. M u zeu l R. G u g g e n h e im — N ew Y o rk (D o 
naţia K a th e rin e S. D reier).
D o m n işo a ra P o g an y (cap) stu d iu , b ro n z lu s tru it, 28 cm , T a te G a llery. L o n d ra . C u m p ă ra t
de la C harles C lare în 1959. A fost în colecţia Ja c q u e s D oucet — Paris.
- N oul n ăscut, b ro n z lu s tru it, 16 X 26 cm . C o lecţia H. P. R och â — Sevres. N o u l născut, gips,
18 x 23,50 x 17 cm . M u zeu l naţional d e artă m o d ern ă — P aris (D o n aţia B rân c u şi).
- C oloana fă r ă sfîrşit, stejar 300 X 29 X 29 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d ern ă
(D onaţia B râ n c u ş i). C o lo an a fă r ă sfîrşit, stejar, 410 X 34 X 37 cm . M u zeu l naţional
m o d ern ă — P aris (D onaţia B râ n c u ş i).
B ancă, le m n stejar, 34,50 cm . C olecţia M a rcel D u ch a m p — N ew Y o rk .
N aşterea, m a r m u r ă , 27,50 cm . C olecţia L a ca sse. A c u m la N ew Y o rk .
- M în a D-rei P og any , m a rm u r ă , 30 cm . S e m n a t şi datat. Fogg A rt. M u se u m , H arv a rd
sity, C a m b rid g e m M assachutets, D onaţia M a x W a sserm a n (a fost în Colecţia J o h n

— P aris
d e artă

UniverQ u in n ).

nul P A S A R E A G A L B E N A , m a r m u r ă g alb e n ă, 220,30 cm , cu soclul d in p ia tră şi lem n. C olecţia
G a leriei d e artă a U n iversită ţii d in N ew H aven şi C o n ne cticut. P asărea G a lb e n ă, gips,
189 x 14 x 15 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă
— P aris (D onaţia B rân c u şi).
F ig u ră le m n . M u zeu l S o lo m o n R. G u g g e n h e im d in N ew Y o r k (D o n a ţia K a th e rin e S. D reier).
Leda (1924 !), m a rm u r ă , 66 X 48,26 cm . In stitu tu l d e artă d in Cicago
(C itată în 1921 în
«The L ittle Review»' (D o n aţia K a th e rin e S. D reier).
Pasărea G a lb e n ă (m ăeastra), de m e tal galben. M u zeu l T a te G a lery (L o n d ra ), cam era 22.
I'»;»:» A D A M şi E V A (1921 !), le m n . S o clu l de p ia tră 236,25 cm . S e m n a t C. B. M u zeu l R. G u g g e n 
h eim — N ew Y o rk (D in colecţia J o h n Q u in n , H. P. R oche).
- Tors de tîn ă r fa tă, gips, 33 x 23 X 20 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă —
P aris
(D o n aţia B râ n c u ş i). Tors de tîn ă r ă fa tă, o n ix (m a r m u r ă ), 34,9 X 17,1 cm . S oclul d in p iatră.
M u zeu l d e artă din F iladelfia. C olecţia A. E. G a lla tin .
Tors de A dolescent, le m n de arţar, 48, 26 cm . S o clul d in p ia tră 17, 78 cm . S e m n at C. B.
M uzeul d e artă din F iladelfia. C olecţia Louise şi W alte r A rensberg.
Peştele, m a r m u r ă , 13,34 x 42,86 cm , aşezată pe o g lin d ă cu d ia m e tru l de 41 cm . S oclul d in
lem n, 60,16 cm . M u zeu l d e artă din F iladelfia. Colecţia L ouise şi W alte r A rensberg.
C oloana fă r ă sfîrşit, ştejar, 558 x 34 x 37 cm . M u zeu l n aţion a l d e artă m o d ern ă — P aris
(D o n aţia B râ n c u ş i).
Peştele, gips, 13 x 43,60 cm . M u zeu l n aţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B rân c u şi).
Tors de tîn ă r, le m n de arţar, 44 X 27 cm . M u zeu l n aţion a l
naţia B râ n c u ş i). Tors de tîn ă r, gips, 44 x 30cm . M u zeu l
Paris (D o n aţia B râ n c u ş i).
Pi M S«)CRATE, lem n, 130 cm . S o clul c ilin d ric de p ia tră. M u zeu l
(D onaţia S. G u g g e n h e im , d in 1956). Socrate (secţiuni) 4

d e artă m o d ern ă — P aris (D o
n a ţion a l d e
artă m o d ern ă —
d e artă m o d ern ă d in N ew Y o rk
lu c r ă r i
d in
le m n avîn d , I :
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16 x 27,50 x 24,50 cm ; n : 19 x 36,50 X 29,50 cm ; i n : 23 X 53 X 44 cm ; IV : 26 X 50 X 42 cm .
M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i).
Cocoşul s a lu tîn d soarele, b ro n z lu s tru it, 104 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris
Cocoşul, lem n. A a p a r ţin u t a rtis tu lu i. N e id e n tificat.
P ăsăru ic a , m a r m u r ă . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă
— P aris.
Pasărea în spaţiu, marmură albă, 126,36 cm. Colecţia C. C. Ramsay - New York.

1924 ÎN C E P U T U L L U M II, m a r m u r ă , 15,2 x 30,5 cm . C olecţia H. P. R o c h e d in
Sevres.
— PEŞT ELE, le m n , 2 8 X 7 0 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i).
— Negresa alb ă, m a r m u r ă , 48,26 cm . S o clu l d in m a rm u r ă , 16,18 cm . M u zeu l d e artă din F ila
d elfia . Colecţia Louise şi W a lte r A rensberg.
— Cocoşul s a lu tîn d soarele, n u c, 146 cm . cu soclu. P o a rtă in s c rip ţia : A. A u d re y C h a d w ic k —
C. B rân c u şi, Paris. Se a flă la M u zeu l d e artă m o d ern ă din N e w Y o r k (D in colecţia Le R a y
W. B erdean). C ocoşul s a lu tîn d soarele, gips, 93 X 10 X 38 cm . M u zeu l naţional d e artă m o 
dern ă — P aris (D o n a ţia B râ n c u ş i).
— Leda, bronz lu s tru it, 53,50 X 73,50 X 24 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d ern ă — P aris (D o n aţia
B râ n c u ş i). Leda, gips, 55 X 70 X 25 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia
B rân c u şi).
— Peştele, bronz. C olecţia H. D. R od m an d in N ew Y o rk .
1925 C A P D E F E M E IE , gips. S o c lu l c ilin d ric d in m a r m u r ă şi le m n . M u zeu l n aţion al d e artă
m o d ern ă — P aris.
— T O RS D E T ÎN A R , b ro n z lu s tru it, 48,3 cm ., cu soclul d in le m n şl p ia tră , 150,49 cm . C olecţia
J osep h H. H irsch h o rn , N ew Y o rk . D in colecţia George W . S ta e m p fli. Tors de tîn ă r, b ro n z
lu s tru it, 34 cm . C o lecţia H ln m an S. H u rlbu t d in N ew Y o rk . Tors de tîn ă r , bronz, 40 cm .
S e m n at : C. B râ n c u ş i. P aris. M u zeu l d e artă din C lev ela n d (O h io ). (S h e rm a n E. Lee îl
datează 1917).
— C ap de fem eie, m a r m u r ă a lb ă . S o clu l de le m n şl p ia tră, 51,74 cm . C olecţia lsa d ora L ev in
d in D etroit (M ic h ig a n ).
— Şeful, lem n. M u zeu l n a ţion a l de artă m o d ern ă — P aris. Ş eful, le m n şi fier, 51 cm . S oclul
d in p ia tră şi le m n , 181,60 cm . C olecţia M iss P. L a m b ert — N ew Y o rk .
— D o m n işo a ra P o g an y , b ro n z lu s tru it, 168,81 cm . P ie d e stalu l în p ia tră calcaroasă şi lem n.
C olecţia G a leriei Ş colii d e artă din Est P alm B ea ch — F lo rid a . D o m n iş o a ra P o g an y , bronz.
C olecţia H. d e R o th sch ild — P aris.
— Tors de tîn ă r ă fa tă, m a r m u r ă . S o clul d in p ia tră. M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris.
— P ăsăru ic a , m a r m u r ă , 43,1 cm . S o clul d in p ia tră şi le m n . C olecţia Mr. S tu rgis îngerrsoll,
P e n lly n P e n n s ilv a n ia .
— P asărea în sp aţiu , b ro n z lu s tru it, 126,36 cm . S o clul d in m a r m u r ă şi stejar, 112,24 cm . S em nat.
Colecţia Louise şi W a lte r A rensberg. M u zeu l d e artă din F iladelfia.
— P asărea g albe n ă, m a r m u r ă g a lb e n ă, 114,50 cm . S oclul d in ste jar şi p ia tră , 125,89 cm . S em nat.
M u zeu l d e artă din F ila d elfia ; Colecţia L ouise şi W a lte r A rensberg. P asărea în spaţiu,
-gips, 128 X 14 X 15,50 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i).
P asărea în sp aţiu , b ro n z lu s tru it, 125,90 cm . S o clul d in p ia tr ă şi le m n 154 cm . C olecţia
Edw ard, P. S teich en , R id g e fie ld , C onneeticut. P asărea in sp a ţiu , m a r m u r ă , 182,88 c m / cu soclu.
C olecţia Eug&ne M e y e r — W a s h in g to n . P asărea în spaţiu, gips, 197 X 14 X 16 cm . M u zeu l n a ţio 
nal d e artă m o d e r n ă — P a ris (D o n aţia B râ n c u ş i). P asărea în sp aţiu, m a r m u r ă , 134 cm .
K u n s th a u s — Z ttrich. P asăre a în sp aţiu, gips, 194 X 10,50 X 16 cm . M u zeu l n aţion al d e artă
m o d ern ă — P aris.
1926 P A S A R E A D E A U R , b ro n z lu s tru it, 136,50 cm . C olecţia P h ilip p e d e R otsch ild P anillac —
F ranţa.
— Negresă a lb ă, gips: M u z eu l n aţion a l de artă m o d e r n ă — P aris. N egresă b lo n d ă , gips,
40,50 X 14,50 X 21 cm . M u zeu l n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B r â n c u ş i). Negresă
b lo n d ă , a r a m ă lu s tru ită , 45,70 cm . M u zeu l d e artă m o d e r n ă d in S ao P a u lo — B ra zilia .
— Peştele, b ro n z lu s tru it, 13,75 X 30,50 cm . S o clu l d in m a r m u r ă , 11 cm . C o lecţia R o d m a n n H.
C lau sen — N ew Y o rk . Peştele, gips, 63 X 183 X 13 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d ern ă —
P aris (D o n aţia B r â n c u ş i). Peştele, b ro n z lu s tru it, 12,70 X 60,46 cm . S o clul d in le m n , 64 cm .
C olecţia L e e A A u lt — N e w Y o rk .
— Negresă a lb ă (1924 !)y b ro n z lu s tru it, 48,3 cm . C u soclu, 183,5 cm . C o lecţia P hilip G o o d w ln —
N ew Y o rk . N egresă a lb ă b ro n z. M u zeu l d e artă din San F r a n c is co . Colecţia W alte r Haas.
Negresă b lo n d ă , b ro n z lu s tr u it, 40 cm . S o clu l d in m a r m u r ă , calcar, d o u ă se cţiun i d in le m n
(4 secţiuni 140,97 c m .). M u zeu l d e artă m o d ern ă , N ew Y o rk (D in colecţia P h ilip L. G o o d w in .
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A lfre d H . B a r r jr . o d ate ază 1933). N egresă b lo n d ă , b ro n z lu s tru it, 73 c m . cu soclu d in m a r 
m u r ă şi calcar (C o lecţia B a r o n n e G o u rg a n d — P a ris ), a c tu a lm e n te colecţia A rn o ld Margm o n t. N egresă b lo n d ă , b ro n z lu s tru it, 48,3 cm . C o lecţia H. L . W in s to n B irm in g h a m — M ichigan. N egresă b lo n d ă , gips, 41,50 x 14 X 20 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P a ris
(D o n a ţia C. B r â n c u ş i).
1927 P E Ş T E L E , b ro n z lu s tru it, 28 cm . C o lecţia H. E. Ede, C a m b rid g e .
— P E Ş T E L E b ro n z lu s tru it, 28,20 cm . lu n g im e , pe u n soclu de o g lin d ă cu d ia m e tru l de 50 cm .
M u zeu l d e artă din B o sto n . E ileen. P o rtre t o n ix . C o lecţia E ileen L a n e, L o n d ra.
— p a s ă re a în sp aţiu , b ro n z lu s tru it, 137,2 cm . S o c lu l d in p ia tr ă şi le m n . M u ze u l de a rtă
m o d e rn ă d in N ew Y o rk . A tre ia v e rsiu n e a « P ă s ă r ii în sp a ţiu » d in 1923.
1928 T ÎN A R A F A T A R A F IN A T A (« S O F IS T IC A T A » ), gips, 5 5 X 1 6 cm . S o c lu l c ilin d ric d in p ia tr ă
şi le m n . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă din P aris (D o n a ţia B râ n c u ş i).
— Peştele, m a r m u r ă bleu-verde. S o c lu l d in p ia tră . M u ze u l de a rtă m o d e rn ă d in N ew Y o rk .
T în ă r ă fa tă r a fin a tă («S o fis tic a tă») (P o tre tu l d-rei N a n c y C u n a rd , 1925) nuc, 64,29 c m cu
soclu. C o lecţia M a rcel D u ch a m p , N ew Y o rk . T în ă ră fem eie ra fin a tă («S o fis tic a tă»), b ro n z
lu s tru it, 79,7 cm . S o c lu l de m a r m u r ă . C o lecţia F r e d e r ic Ş ta ffo rd , N ew Y o rk .
— C ap de fem eie, a la m ă . S o c lu l de p ia tră . C olecţia M iss S ally L ew is. P ortland-O regon. S cau n
le m n . S e m n a t C. B r â n c u ş i 1928. M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă d in P a ris (D o n aţia
B r â n c u ş i).
1929 P A S A R U IC A , b ro n z lu s tru it, piedestal de le m n şi p ia tr ă calcaroasă. C o lecţia W . A . B u r d a y ,
N e w Y o rk . P A S A R U IC A , m a r m u r ă , 133,35 cm ., soclu. C o lecţia P. S tu rgis In g e r s o ll P e n n ly n .
P e n n s y lv a n ia . P ă s ă ru ic a , gips, 42 X 20,50 x 30,50 cm . M u z e u l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă din
P aris (D o n aţia B r â n c u ş i).
1930 C O L O A N A F A R A S F ÎR Ş IT , gips, 603,50 X 61 X 61 cm . M u z e u l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă din
P aris (D o n aţia B r â n c u ş i).
— P A S A R E A IN S P A Ţ IU , m a r m u r ă a lb a stră. C o lecţia H e r e , N ew Y o rk . P asărea în sp a ţiu ,
m a r m u r ă a lb ă. C o lecţia Y ola n d a P a n tea d o M a ta ra zzo. Sao P a u lo — B ra z ilia . P asărea în
sp aţiu , gips colorat gri, 194 X 14 X 20 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă din P aris
(D o n aţia B r â n c u ş i). P asărea de a u r, b ro n z lu s tru it, 93,98 cm . C o lecţia S te p h e n Clark, N ew
Y o rk . Peştele, m a r m u r ă gri, 53,30 X 180 X 30 cm . M u zeu l d e artă m o d e r n ă din N e w Y o r k
(D o n a tă de L illie P. B liss în 1949). A treia v ersiune d u p ă «P e ştele » d in 1922. P o rtre tu l
D o a m n e i E ug e ne M eyer J r . (R e g in a), m a r m u r ă n e ag ră, 133,55 cm . S o clu l de m a r m u r ă ,
96,52 cm . C o lecţia Eug&ne M e y e r , W a s h in g to n . P o rtre tu l D o a m n e i E u g ân e M eyer. J r . le m n ,
83 X 23 cm . M u zeu l n aţion a l d e artă m o d e r n — P a ris (D o n a ţia B r â n c u ş i).
1931 D O M N IŞ O A R A P O G A N Y , b ro n z lu s tr u it şi colorat, 44,50 cm . S e m n a tă. S o clul d in p ia tr ă
(lucrarea este o re p lic ă a b r o n z u lu i d in 1913). C o lecţia O cta v M o ş es c u , B u cu re şti. D O M 
N IŞ O A R A P O G A N Y , m a r m u r ă , 46,20 cm . S o c lu l de p ia tră , 23,42 cm . S e m n a t : B râ n c u ş i,
P aris, 1931. C o lecţia L o u ise şi W a lte r A r e n s b e r g . M u z e u l de a rtă d in F ila d e lfia . D o m n iş o a ra
P o g an y , b ro n z, 44,50 X 19 X 27 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris (D o n a ţia
B r â n c u ş i).
S Ă R U T U L U I, 4p ia tră , 45 X 38 X 30,50 cm ., cu soclu âe 125 cm . M u zeu l n a ţion a l
d e artă m o d e r n ă — P aris. C O L O A N A S Ă R U T U L U I, gips, 33 X 17 X 17 cm . Colecţia A l. Is tra ti
— P aris. P asăre a în sp aţiu , m a r m u r ă neagră. C o lecţia m a h a ra ja h u lu i O lcar &in In d o r —
In d ia . P asărea în sp aţiu , m a r m u r ă gri. C o lecţia m a h a ra ja h u lu i O lcar din In d o r — In d ia .
P asăre a în sp aţiu , m a r m u r ă a lb ă. C o lecţia m a h a ra ja h u lu i O lca r din In d o r — In d ia . P asărea
în sp aţiu, b ro n z lu s tru it. C o lecţia m a h a ra ja h u lu i O lcar din In d o r — In d ia . M acheta p e n tru
T e m p lu l M în tu ir ii fra g m e n t de co rn işă, gips, 300 X 121 X 121 cm . M u zeu l naţional d e artă
m o d e r n ă — P aris (D o n aţia B râ n c u ş i). D o m n iş o a ra P o g a n y , b ro n z, 44,50 cm . S e m n a t B r â n 
cuşi, P aris 1933. C o lecţia D -n a S. W in te r s te e n . V illa n o v a — P aris. D o m n iş o a ra P o g an y , b ro n z,
28 cm . S e m n at. C olecţia S. S. W h ite m — A rd m o re (A fost în colecţia E a rl H erter).

1933 C O L O A N A

11)36 M IR A C O L U L (foca), gips 160 cm . S o c lu l d in p ia tră . M u z eu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă —
P aris. M IR A C O L U L (1935 !) (foca), m a r m u r ă , 152 cm . S o c lu l d in 2 pietre, 35, cm . M u zeu l
S. R. G u g g e n h e im — N ew Y o rk . M ira c o lu l, m a r m u r ă . A fost în a te lie ru l lu i B râ n c u ş i.
N e id e n tific a tă.
1037 P O A R T A E R O IL O R (P o arta s ă r u tu lu i),
n aţion al d e artă m o d e r n ă — P aris.

(1935 ?),

- C O L O A N A S Ă R U T U L U I (m a ch e tă stîlp) gips, 33
Socialiste R o m â n ia , B u c u re şti.
U O. R. -

X

m a c h e tă,
17

X

gips, 3 3 X 1 6 X 1 6

cm . M u zeu l

1? cm . M u z e u l de a rtă a l R e p u b lic ii
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1938 C O L O A N A F A r A S F ÎR Ş IT , tu c i
P a rcu l B râ n cu şi — T îrg u - Jiu .

a ră m it,

29,33 X 0,90 m .

B aza

m ic ă

a r o m b u lu i 0,45 m .

— P O A R T A S Ă R U T U L U I (P o arta e ro ilo r), p ia tră de tra v e rtin de B a m p o to c 5,13 X 6,45 X 1.69 m .
P ilo n ii 3,25 X 1.69 m . G răd ina p u b lic ă din T irgu -J iu . M asa tă c e rii (m asă de p ia tr ă I), p ia tră
de B am po to c. P arte a s u p e rio a ră 214 cm , d ia m e tr u l X 43 cm . P a rte a in fe r io a r ă 154 cm . d ia 
m e tru l X 43 cm . G rădina p u b lic ă d in T îrg u- Jiu. M asă de p ia tr ă II, p ia tră de B a m p o to c.
P artea su p e rio a ră 174 X 41 cm . P artea in fe rio a ră 114 X 41 cm . P a rcu l B râ n cu şi, T îrg u - Jiu .
S c a u n u l cu tă b lia ro tu n d ă , 12 e x e m plare asem nătoare. P ia tr ă de C îm p u lu n g , 55 cm . în ă lţim e
X 45 cm . d ia m e tru l. S în t aşezate în ju r u l M esei tăce rii. G r ă d in a p u b lic ă d in T îrg u - Jiu .
S c a u n u l cu tă b lia p ă tr a tă 30 e x e m p lare ase m ăn ăto are . P ia tr ă de C îm p u lu n g , 55 X 45 cm .
24 scaune aşezate în g ru p e cîte 3, ca o alee, în g r ă d in a p u b lic ă d in T îrg u - Jiu . 6 scaune
sînt g rupate în ju r u l m esei n . P a rc u l B râ n c u ş i, d in T îrg u- Jiu.
— B anca, 2 exem plare a se m ăn ăto a re . P ia tr ă de g ra n it. G r ă d in a p u b lic ă d in T îrg u - Jiu .
1940 P A S Ă R E A , gips colorat, 96 X 17 X 17,50 cm . S o c lu l d in p ia tr ă şi le m n . M u zeu l n a ţion a l d e
artă m o d ern ă — P a ris (D o n a ţia B r â n c u ş i).
— P A S Ă R E A , gips alb, 149 X 14,50 X 16 cm . S o clu l d in p ia tră . M u z e u l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă
— P aris
(D o n aţia B r â n c u ş i).
— Pasărea, b ro n z lu s tru it, 193,50 X 13 X 20 cm . S o clu l d in p ia tr ă şi le m n . M u zeu l n a ţion a l d e
artă m o d ern ă — P aris (D o n a ţia B râ n c u ş i).
— P asărea în spaţiu, b ro n z lu s tr u it, 130 cm . S o c lu l d in p ia tră . C o lecţia P e g g y G u g g e n h e im —
Veneţia.
1941 C O C O Ş U L S A L U T ÎN D S O A R E L E , gips, 105 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris.
— C O C O ŞU L, b ro n z lu s tru it, 103 X 21 cm . S o c lu l 251 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n —
Paris. B roasca ţestoasă, le m n . A a p a r ţin u t a rtis tu lu i. N e id e n tific a tă .
1943 B R O A S C A Ţ E S T O A S A Z B U R lN D , m a r m u r ă . S o c lu l d in p ia tră , c ilin d r ic 58,40 cm . M u zeu l
S. R. G u g g e n h e im — N e w Y o rk .
— M ira c o lu l (Foca), m a r m u r ă 160 X 110 X 34 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris.
1945 B O R N A D E F R O N T IE R A (P IA T R A D E H O T A R ), p ia tră , 1,85 m . M u zeu l n a ţion a l d e artă
m o d ern ă — P aris (D o n a ţia B r â n c u ş i).
1948 C O C O ŞU L, gips, 256 X 30 X 57 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P a ris
(D o n aţia
B r â n c u ş i).
1949C O C O ŞU L, gips, 370 X 45 X 80 cm . M u zeu l n aţion a l d e artă m o d e r n ă — P a ris
(D o n aţia
B r â n c u ş i). — C O C O Ş U L , gips, 480 x 60 X 100 cm . M u zeu l n a ţion a l d e artă m o d e r n ă — P aris
(D onaţia B r â n c u ş i).
A N E X A

A
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LUCRĂRI ALE LUI CONSTANTIN BRÂNCUŞI ÎN MUZEE
ŞI COLECŢII ROMÂNEŞTI
1. Muzeu/ de artă al Republicii — Bucureşti: Cap de adolescent bronz. Muza
adormită (Somnul), marmură j Portretul pictorului Dărăscu, bust, gips patinat. Rugă
ciunea, bronz, Bust de copil, bronz. Cap de copil, gips patinat. Cuminţenia pămîntului, piatră, Coloana sărutului (machetă de stîlp) gips.
2. Muzeul de artă din Craiova — Vitelius, bust, gips. Cap de copil, bronz, cap
de fetiţă, Orgoliu, bronz. Tors de femeie (coapsă), marmură, Sărutul, piatră.
3. Parcul Brâncuşi şi Grădina publică — Tirgu Jiu : Coloana fără sfîrşit, tuci ară
mit. Poarta sărutului, piatră de travertin de Bampotoc. Masa tăcerii, piatră de Bampo
toc. Masa de piatră, piatră de Bampotoc. Scaunul cu tăblia rotundă, 12 exemplare din
piatră de Cîmpulung. Scaunul cu tăbliţă pătrată 30 de exemplare din piatră de Cîmpu
lung. Banca, 2 exemplare, din granit.
4. Colecţia Cecilia Cuţescu-Storck: Bucureşti, Sărutul, piatră, Domnişoara Po
gany, bronz lustruit.
5. în curtea Spitalului Militar Central se află bustul generalului dr. Carol Davila.
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NOI MĂRTURII INEDITE DESPRE CĂLĂTORIILE
PATRIARHULUI MACARIE AL ANTIOHIEI
ÎN ŢĂRILE ROMÂNE
într-o dare de seamă despre activitatea ordinului iezuit în Polonia pe anul
1658 *, în partea care priveşte colegiul din Cameniţa, se vorbeşte şi despre misiunea
moldovenească a acestui ordin, care misiune ţinea în acea
vreme
de
colegiul
pomenit.
Iată traducerea din limba latină a celor două pasaje, mai ales că sînt com
puse într-un stil latinesc destul de întortochiat, corespunzător de altminteri spiritului
baroc al epocii, în care se exprimau cu deosebire iezuiţii.
«... în misiunea valahă şi moldovenească, aşezare (colonie) ce-şi recrutează
membrii din sînul acestui colegiu, a apărut următorul rod care trebuie socotit nu
printre cele de rînd :
Venerabilul Macarie, patriarhul Antiohiei, de la Moscova (unde întărise secta
schismatică şi combătuse greşeala acesteia cu privire la botez, datorită căreia mus
calii îi botezau a doua oară pe catolici 2 reîntorcîndu-se la scaunul său, stătea ca
oaspe şi zăbovea la curtea lui Mihail Radu, arhiducele Valahiei Cisalpine3. La care
după ce se dusese, împreună cu arhiducele Radu, solul regelui Poloniei Ioan Cazi1. A r c h iv u m R o m a n u m S o cieta tis Iesu , P o lo n ia , voi. 53 ; A n n u a e L itte rae /P ro vinciae Poloniae a n n i 1658, ff. 65—74, v. no. 15. A ta re rap o arte erau în to c m ite d u p ă u n a n u m it tipic, sta
b ilit de «re g u lile » o r d in u lu i, şi adresate p re p o z itu lu i g eneral al acestuia la R o m a (R eg u la e
S ocieta tis Iesu , A n tw e rp e n , 1635, p. 164—169 ; De litte ris a n n u is ).
P re c iz ă ri : I n ta b e lu l statistic de la f. 65 : M issio M o ld a v ic a : Personae u n iv e rs im sum ptae : V I, d in care : Sacerdotes V, C o ad iuto re s : I. Pe m a rg in e de aceeaşi m in ă (f. 68) : Sacerdos h ic nostrae Societatis P. Iac o b u s L a b e ta a p p e lla tu r. î n ta b e lu l statistic de la f. 75 : M issio
M oldavica : Personae u n iv e rs im s u m p ta e : 7, d in care Sacerdotes 6, C oadiutores 1.
2. E v o rb a de p riz o n ie rii cato lici lu a ţi în r ă z b o iu l ruso-polon (iz b u c n it în 1654). Ş tirea
despre in te n ţia ţa r u lu i (A lexei M ih a ilo v ic i) de a reboteza pe aceşti c a p tiv i şi îm p ie d ic a re a ei
<lo către p a tr ia r h u l A n tio h ie i e c o n fir m a tă de G io v a n n i M a sc e llin i, m e d ic u l lu i C o n sta n tin ŞerImn, D o m n u l Ţ ă r ii R o m â n e ş ti, într-o scrisoare d a tă d in T îrgovişte la 25 o cto m brie (3 n o ie m b rie )
l<»56 (G. C ălin escu, A lt r e n o tiz ie su i m issio n a ri C a ttolici n e i p a e s i ro m en i, în « D ip lo m a ta r iu m
Itulicum» l i Roma/1930, p. 450—451). In aceeaşi scrisoare se a ra tă că p a tr ia rh u l, în d r u m u l său
<lo întoarcere de la M oscova, a sosit la T îrgovişte c h ia r la d a ta pe care o p o a rtă ea.
3. D e n u m ire p u ţin o b iş n u ită p e n tru Ţ ara R o m ân e a s c ă. Acest d o m n ito r se in titu la în
netele sale la tin e şti : p rin ce p s et a rc h id u x V a la c h ia e T ra n s a lp in a e . V ezi A l. C iorănescu, D o 
c u m e n te p r iv ito a r e la d o m n ia lui M ihail R adu (M ih n ea III), c u le s e m ai cu sea m ă din a r c h ivuia V e n e ţie i, în « B u le tin u l C o m isie i istorice a R o m â n ie i» , v o i. Xin, B u cu re şti, 1934, p. 92—94 ;
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mir al IV-lea4, care stăpîneşte acum, trimis la Poarta otomană, ca să-l salute şi
să-l viziteze între ospeţele şi agapele cu care a fost tratat solul timp de cîteva
zile, iscîndu-se şi dezbătîndu-se de mai multe ori, atît la masă cît. şi în particular,
o controversă despre anumite puncte ale credinţei, mai cu seamă despre primatul
Bisericii, pînă la urmă ea a fost aplanată de un preot al Societăţii noastre 5 — pe
care îl ducea cu sine ca duhovnic însoţitor 6 al soliei sale — în chip aşa de fericit,
încît scaunul roman a fost lăudat de slujitorii (ai Bisericii) schismatici şi de boieri
care erau de faţă în mare număr, iar acest fapt încuraja chiar şi pe patriarhul
Antiohiei şi pe arhiduce să se preocupe de grija apropierii Bisericii răsăritene de
cea romană.
In ceea ce priveşte treburile de caritate, ceilalţi misionari iezuiţi7, îndreptîndu-şi mult eforturile spre obţinerea altor roade, doi dintre ei au pierit atacaţi de
molima ciumei, de care erau molipsiţi cei pe care îi slujiseră (în cele duhovniceşti)
şi anume: Nicolae Klekosz'ewicz, coadiutor temporal8, la şapte octombrie şi Părin
tele Stanislau Bienicki9, coadiutor spiritual 10 form at 11 la optsprezece ale aceleiaşi
luni, amîndoi în Moldova. Ei au fost harnici şi zeloşi în toate, ostenindu-se în viaţa
lor cucernică cu neîncetate munci şi cu fapte de virtute în aşa fel ca să fie vred
nici în cel mai înalt grad de răsplăţile veşniciei. De altfel, mai degrabă să fi pierit
împreună cu aceştia în haină de cucernicie şi Ioan Cazimir Jaroszweski, care demis
de curînd, după ce aţîţase cu primejduirea vieţii sale, prin ascunse uneltiri Poarta
otomană împotriva principiilor creştini, şi fugar, după ce încercase prin asemenea
uneltiri să pricinuiască noi răni patriei nepăstuite de războaiele cu suedezii, mosco
viţii şi cazacii, fiind prins, a fost dat înapoi, în cătuşe de fier şi în lanţuri, regelui
Poloniei, după care a fost osîndit, de judecătorii însărcinaţi cu anchetarea sa la o
moarte misterioasă (căci zvonul o arată felurit şi nesigur)...» 12.
cf. şi p. 42 şi 46 (nr. X IV ) , 95 ; Id e m , D o m n ia lu i M ih n e a m (M ih a il R a d u ), 1658—1659, Ib id e m
X IV (1935), p. 109 (unde se re a m in te şte că, de fa p t, «arhiduce»- în titu la tu r a lu i M ih n e a e o
aluzie la vechile d re p tu ri ale D o m n ilo r Ţ ă rii R o m â n e ş ti a s u p ra p o se siu n ilo r lo r d in T ra n s ilv a 
n ia : A m la ş u l şi F ă g ă ra ş u l).
4. Corect : Io a n n C a z im ir (1648—1668), el în s u ş i fost ie zuit.
5. E vorba de o r d in u l ie z u it («Societas Je s u » ).
6. Pe m a rg in e de aceeaşi m în ă : «A cest preot a l S o cie tăţii noastre se c h e a m ă P ă rin te le
Iacob Labeta»
7. In total, « m is iu n e a v a la h ă şi m o ld o v e n e ască» (pleonasm , deoarece ie z u iţii n-aveau m i
siune decît în M o ldo va, n u şi în Ţ ara R o m ân e a s c ă ; de a ltfe l p o lo n ii, de obicei, p r in « V a la h ia » 1
înţelegeau n u m a i M o ld o v a ), această m is iu n e n u m ă r a , în a n u l 1658, 6 m e m b ri. D in tre ei făcea
parte şi Labeta în c ă d in a n u l 1650 (Fr. P a li, L e c o n t r o v e r s le trai M in ori C o n v en tu a li ei G esu iii
n elle M issioni di M old avia (R o m a n ia ), în « D ip lo m a ta r iu m Ita lic u m » ; IV , R o m a , 1940, p. 158).
8. Frate (novice) u n e o ri a n a lfa b e t, m e m b ru m a i s im p lu a l o r d in u lu i ie zu it, care în d e 
p lin e a servicii m a i u m ile , «d o m e s tic e », în în tre ţin e re a m în ă s tir ii.
9. Fr. P a li, loc.; cit.

10.

Membru (preot) al o rdin u lui Iezuit care a făcut cele .trei «voturi»

(legăminte) simple

(de castitate, su p u n e re şi sărăc ie ).
11. C oadjutores sp iritu a le s fo rm a ţi, o categorie de m e m b ri a i o r d in u lu i ie z u it cu a n u m ite
stu d ii făcu te şi « d e fin itiv a te » (am zice în g ra d u l lo r (C o n s titu tio n e s S o cieta tis Ie s u e t e x a m e n
cu m d ecla ra tion ib u s, A n tw e rp e n , 1635, pars n , cap, L. p. 90, 92 ; cap. m , p. 99, pars IV , cap.
IV , p. 159 ; pars V, cap. IV , p. 225, 229 etc. ; R eg . S o c. J esu , cit. : R e g u la e P ro v in cia lis, cap.
V. p. 42, cap. V III, p. 49—50 ; R e g u la e P ra ep o siti, cap. I, p. 95 etc.).
12. N u cu n o aşte m d in a ltă p arte aceste u n e ltir i şi s fîrş itu l s o lu lu i despre care e v o rb a
aici. De a ltm in te ri, n u g ăsim a m in tit în a ltă parte n ic i m ă c a r n u m e le s o lu lu i ; P. P. Panaitescu, C ălători p o lo n i în ţă rile r o m â n e , B u c u re şti, 1930 ; B e rto ld S ptiler, E u r o p ă is c h e D ip lo m a te n in K o n sta n tin o p o l (bis z u m F rie d e n v o n B e lg ra d (1739), în «Ja h rb U c h e r fUr G eschichte
O steuropas», B re slau (W ro c la w ), I (1936).
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Din darea de seamă pe 1659 :
«... Misiunile valahă şi modovenească13, anexate acestui colegiu, şi-au adus şi
ele roadele lor. In scaunul spovedaniei (misionarii iezuiţi) au înduplecat trei per
soane să renunţe de a săvîrşi sacrilegii, iar pe opt persoane, mistuite de necinstea
(infamia) desfrînării trupeşti, le-au întors la o viaţă curată. Dintre acestea, stator
nicia în a trăi în chip drept h. păzit-o nevătămată în luptă pe una, în aşa fel încît
se învîrtea totdeauna fără a se alege cu vreo rană între armele duşmane. Dar alteia
necuprinsă în pomenitul număr, care n-a ţinut seamă de sfaturi,14, nu i-a ajutat nici
fuga din luptă, căci fugind aşa s-a înfundat în noroi, că nu se va mai reîntoarce
în văzul fetelor, de dragostea cărora se prăpădea. In deosebite sate şi tîrguri au fost
determinaţi mulţi să-şi spovedească păcatele, ceea ce nu făcuseră niciodată, iar nu
puţini să şi le spovedească mai des (decît în trecut). Printre aceştia au fost unii
care pe vremuri trecuseră la mahomedanism; misionarii iezuiţi s-au lăsat înduple
caţi să-i asculte pe aceştia ca, prin pocăinţă (făgăduită. în spovedania) la urechea
(duhovnicului), să li se şteargă greşelile şi ei să se întoarcă la credinţa pe care o
părăsiseră 15.
Şi planurile privitoare la unirea Răsăritului cu Scaunul roman făurite anul tre
cut, care au început să fie promovate la curtea lui Mihail Radu, Arhiducele Valahiei Cisalpine, anul acesta s-au dizolvat şi s-au destrămat cu totul, din pricina unel
tirilor principelui (datorită cărora acesta, cu sprijinul turcilor şi tătarilor, l-a des
puiat de arhiducat pe Radu, care era foarte dispus la unirea Bisericilor răsăritene cu
cea romană)...le.
Ni se par interesante mai cu seamă cele ce se spun în primul text, în stilul
«edificator» propriu acestui gen de izvoare, despre episodul cu privire la patriarhul
Antiohiei, Macarie Zaim. Ele se întregesc cu ştiri cunoscute mai de demult din altă
parte. Şi anume din confruntarea izvorului nostru inedit cu faimoasa descriere a
călătoriilor pomenitului ierarh în ţările române şi în Rusia de către arhidiaconul
Paul din Alep, însoţitorul său, reiese că episodul trebuia să se fi petrecut la sfîrşi
tul lunii mai şi începutul lui iunie 1658 la curtea lui Mihnea al III-lea, instalată
la Mînăstirea Radu Vodă din Bucureşti. Arhidiaconul arată că solul polon aflat în
trecere spre Poartă a asistat la liturghia din duminica următoare sărbătorii în ă l
ţării (Domnului), adică din 23 mai — calendar neîndreptat (1 iunie st.n.) şi că în
tre sol, pe de o parte, şi «noi» (deci Macarie şi Paul) pe de alta, s-a născut o mare
prietenie17. Iar dintr-un raport al lui Battista Nani, ambasadorul veneţian la Viena
şi istoricul de mai tîrziu al patriei sale lagunare, din 3 august acelaşi an, rezultă,
9

13. î n total, m is iu n e a n u m ă r a , în a n u l 1659, 7 m e m b ri.
14. D ate cu ocazia spovedaniei.
15. în ţe le s u l o r ig in a lu lu i, în partea a d o u a a perioad ei, p are c o n fu z ; traducere p ro b a b ilă .
16. L u c ru rile n u s-au p e tre cu t în to c m a i aşa. P re c u m se ştie, n u d o m n u l de a tu n c i al
M oldovei (G heorghe G h ic a , 3 m a rtie 1658—2 n o ie m b rie 1659) l-a d e sp u ia t pe M ih n e a i n , ci
tu rc ii a u fost aceia care l-au m a z ilit d in Ţ ara R o m ân e a s c ă, înlocuindu-1 ce-i adevărat, c h ia r
cu a m in titu l D o m n al M o ld o v e i îm p o tr iv a v o in ţe i acestuia. C a u za în lo c u ir ii n-au fost u n e lti
rile ce lu i d in u r m ă , ci răsco ala lu i M ih n e a p e n tru a-şi e libe ra ţara de suzeranitatea o to m a n ă
i}l a p u n e în a p lic a re p la n u l său de c ru c ia d ă (C io răn e scu ), D o m n ia lui M ih n ea III..., p. 178 ş.u.,
mn ; p . P . P a n aite sc u în tra ta tu l Isto ria R o m â n iei, i n , B u c u re şti, 1964, p. 191—192 ; cf. şi L ia
Ltihr, M ih n ea al III, în -«Studii, rev istă de isto rie *, B u c u re şti, 26 (1973), n r. 6, p. 1176.
17. P a u l d in A le p C ă lă toriile p a tria rch u lu i M a ca rie d e A n tio c h ia in ţă rile R o m â n e
t(M8, trad . E m ilia C io ra n , B u c u re şti, 1900, p. 240. A ceastă trad uce re , deşi p re z in tă u ne le
c i i şi o m is iu n i (ca de a ltfe l şi cea engleză a lu i F. C. B e lfo u r, 2 voi., L o n d ra , 1836, d u p ă
o fă c u tă ), este s in g u ra v ersiu ne r o m â n ă c o m p le tă a p ă r ţilo r referitoare la M o ld o v a şl
K om ânească. T raducerea fra n c e ză, m a i n o u ă a lu i V asile R a d u în s o ţin d
te x tu l o rig in a l
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pe baza unor informaţii din Polonia, că regele acestei ţări trimiţînd un sol la poar
tă, el trecu prin Ţara Românească. Aici avu «lungi convorbiri» politice cu princi
pele ei, în care servi tălmaci «un iezuit» ce-1 însoţea pe trimisul polon şi despre
atare convorbiri, privind printre altele, planurile secrete de expansiune ale turcilor
în dauna regatului polon, dezvăluite de Mihnea, acelaşi călugăr întocmi o relatare,
adresată unui important personaj din Polonia 18.
Din izvoarele pe care le cunoaştem, numai din «scrisoarea anuală» pe 1658 din
primul pasaj ce-1 publicăm mai sus, aflăm numele so lului: Ioan Cazimir Jaroszewski
şi pe acela al iezuitului din suita sa : Iacob Labeta 19. Acesta e menţionat în 1633 ca
superior al misiunii din Moldova, avîndu-şi reşedinţa la Cotnari, unde îl găsim
amintit şi în anul următor, de astă dată şi în calitate de vicar al conaţionalului
său, franciscanul observant Marian Kurski, din Bacău. E pomenit şi într-o relatare
din 9 februarie 1659 a acestuia din urmă, în care expunîndu-şi vizitaţia păstorală
din septembrie-octombrie 1658, îl arată pe Labeta ca paroh la Cotnari20. Desigur,
el se va fi adăugat suitei lui Jaroszewski, cînd acesta cobora din .Polonia prin M ol
dova spre Bucureşti, fiind în drum spre Poartă21.
Nu ştim, din alte surse, dacă într-adevăr «toţi» clericii ortodocşi şi boierii, fireş
te tot ortodocşi, de la curtea lui Mihnea ar fi fost convinşi «pînă la urmă» prin argu
mentele lui Labeta (expuse poate în greceşte, limbă pe care alături de latină, se
punea un accent deosebit în învăţămîntul iezuit) 22, de temeinicia tezei despre întîietatea autorităţii papale asupra întregii biserici creştine cum reiese din textul pe
care-1 dăm la iveală. Exactitatea afirmaţiei, pornită cu siguranţă de la menţionatul
iezuit, care va fi vrut să-şi accentueze meritele, pare îndoielnică dacă ne gîndim la
statornicia românilor în tradiţionala credinţă, statornicie îndeobşte atestată pentru
acele vremi. Aceeaşi îndoială este valabilă negreşit şi pentru afirmaţia că Macarie
— patriarh de un deosebit prestigiu în creştinătatea ortodoxă 23 — ar fi fost convins
şi el, datorită aceleiaşi pledoarii catolice a lui Labeta, la ideea unirii bisericeşti cu
Roma, cu alte cuvinte se gîndea la recunoaşterea supremaţiei papei.
în schimb, atitudinea favorabilă a lui Mihnea faţă de unirea bisericească este
subliniată nu numai de dările de seamă iezuite pe 1658 şi 1659 pe care le publicăm,
ci şi de izvoarele cunoscute pînă acum. Un alt călugăr catolic, franciscan din ramu
p u b lic a t în m o d critic (4 fascicole, P aris, 1927—1945) a ră m a s in c o m p le tă ; ea aduce n u m a i în c e 
p u tu l călăto rie i. V ezi R a d u C reţe an u , M o n u m e n te is to r ic e d in c u p r in su l m itr o p o lie i O lten iei in
lum ina relatării lui P au l d e A l e p , în «M itro p o lia O lte n ie i», C raio v a, X I X (1967), n r. 11—12,
p. 911.
18. C io rănescu, D o c u m e n te , p. 37.
19. S ta n is la w Z a le s k i (Je z u ic i Polsce, III/2, L w 6w , 1902, indice) îl n u m e şte L abeta.
20. Pr. P a li, C o n tr o v e r s ie ..., p. 160, n. 2, 162, 243 (nr. V I I I cf. şi trad . ro m . de M . M . Alexandrescu-D ersca B u lg a r u , în -«Călători s tr ă in i despre ţă rile române»*, voi. V, red. de M aria
H o lb a n , B u cu re şti, 1973, p. 463).
21. C redem că «ie zuitul»' pe care îl v a tr im ite în 1659 regele P o lo n ie i la M ih n e a ca să-i
în d e m n e în p la n u r ile sale a n titu rc e şti, E u d o x iu de H u r m u z a k i, D o c u m e n te p r iv ito a r e la is 
toria rom â n ilor, I X / l , B u c u re şti, 1897, p. 150 ; cf. şi C io răn escu, D o m n ia lui M ih n ea III, p.
199 ar p utea să f i fost to t L a b e ta , ţin în d seam ă de fa p tu l că acesta ca in te rp re t în tre Ja ro sze w sk i
şi voievod, cunoştea acele p la n u r i d in a n u l precedent.
22. R atio a tq u e in stitu tio stu d io r u m S o cieta tis J esu . A n tw e rp e n , 1635, p. 118—128, 130—145.
D e altfel, L ab e ta ştia d esig u r şi ro m ân e şte (el stătea de m a i m u lţi a n i în M o ld o v a ), m a i ales
că «re g u lile » o r d in u lu i p re s c ria u ie z u iţilo r în v ă ţa re a lim b ii « r e g iu n ii» u n d e îş i d e sfăşu ra u
activitate a (Reg. Soc. Je su , p. 25 : R e g u lae co m m u n e s, art. 10). D a r el va fi cu n o scu t m a i b in e
te rm in o lo g ia teologică greacă p e n tru n a tu ra e x p u n e rii pe care a făcut-o.
23. V ezi în acest sens o m ă r tu r ie la C iorănescu, D o c u m e n te , p. 52.
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ra «observantă», Gabriel Thomasii, din preajma însuşi a voievodului, fu iniţiat în
planurile sale tainice de răscoală şi de cruciadă împotriva turcilor, planuri în pri
vinţa cărora voievodul făcuse unele destăinuiri şi în sus-pomenitele convorbiri cu
solul polon. Acest cleric plecă în Apus cam în timpul episodului în discuţie sau
puţine zile după aceea, cu o scrisoare latinească de acreditare din partea lui Mihnea
către dogele Veneţiei, dată din Bucureşti la 5 iunie 1658 (an exprimat deci şi el
după obiceiul apusean24. Thomasii pornea ca sol al Domnului muntean la curtea din
Viena spre a. se duce apoi mai departe la Veneţia şi la Roma în căutare de alianţă
şi ajutor pentru înfăptuirea amintitelor planuri. Franciscanul care în drum a trecut
prin Transilvania, primi scrisori pentru Republica Veneţiană şi de la principele
Gheorghe Rakoczi II, cu care Mihnea intrase de asemenea în tratative secrete de
alianţă. La Viena, Veneţia şi Roma, în vara şi toamna aceluiaşi an, Thomasii asi
gura pe interlocutorii săi, fără îndoială pentru a cîştiga bunăvoinţa lor, că voievo
dul Ţării Româneşti, «instruit de franciscani», are în vedere şi catolicismul25.
t

Pe faţă însă, în mediul ortodox în care domnea, se pare că Domnul muntean
nu dădea nici un semn de abatere de la străvechea «lege» a supuşilor săi. Arhidiaconul sirian stăruie nu numai asupra orientării sale surprinzător de temeinice în
literatura teologică, domeniu în care îi plăcea să se întreţină cu patriarhul ortodox
Macarie, de care «era nedespărţit», dar îi scoate în evidenţă şi evlavia plină de
rîvnă în urmarea obiceiurilor vechi şi locale şi tradiţiilor Bisericii Ortodoxe Româ
ne 26. Acelaşi patriarh — care notează că era «un om curat, virtuos, milostiv şi
drept» 27 — trebuia să-l încoroneze ca Domn, la cererea sa după ceremonialul
bizantin de odinioară. Aceasta a avut loc cu prilejul sărbătoririi Rusaliilor din 1658
la 30 mai (9 iunie*)28, deci cam în vremea cînd acelaşi Domn îl trimitea în Apus
pe Thomasii29. La fel, ca basileii bizantini, pe care năzuia să-i imite, Mihnea III a
ţinut, în ianuarie 1659, un sinod la Tîrgovişte, luînd hotărîri în privinţa aplicării
unor canoane ale Bisericii Ortodoxe chiar dacă aceasta a avut un răsunet nefavora
bil printre ierarhii greci din Constantinopol30.
Nu numai cu patriarhul Macarie se află în relaţii foarte strînse, ci stabili înţe
legeri în vederea extinderii planului său de răscoală antiotomană şi asupra Peninsulei Balcanice, cu episcopii ortodocşi din părţile A lbaniei31. Un alt arhiereu răsăritean grec Pantelimon (Paisie) Ligaridis, fost învăţăcel al iezuiţilor la Roma, devenit,
după lepădarea sa în 1651 de catolicism, mitropolit al Gâzei, care stătuse înainte,
mai mulţi ani, la Tîrgovişte, deja pe vremea lui Matei Basarab în calitate de con
ducător al unei «şcoli greceşti şi latineşti» organizată de e l 82 e atestat din nou în
24. Ib id em , p. 42.
25. Ib id e m , p. 34, 37, 39, 44, 50, 60, 62, 65, 68 ; Id e m , D o m n ia lui M ih n ea III, p. 124.
26. P a u l d in A lep , p. 239—240, 244.
27. V irg il C ân de a, L e to p is e ţu l T ării R o m â n e ş ti (1292—1664), în v ersiune a a ra b ă a lu i M a 
carie Z a im , în «S tu d ii, rev. de isto rie », 23 (1970), p. 692.
28. P a u l d in A lep, p. 240—241.
29. G . C ălinescu, p. 337 (A firm a ţia m is io n a r u lu i P a o lo B o n ic i ; trad . ro m . în C ălători stră in i
d e s p r e ţă rile r o m â n e, V, p. 26.
30. N . Io rg a, D o u ă c o n tr ib u ţii la istoria b is e r ic e a s c ă a ro m â n ilo r, în « A n a le le A c a d e m ie i
R o m ân e , M e m o riile se c ţiu n ii isto rice », seria II, 38 (1915—1916), p . 465—483 ; Id e m , Studii şi d o 
c u m e n te , X X I I I , B u c u re şti, 1913, p. 233—234 ; cf. şi C io răn e scu , D o m n ia lui M ih n ea III, p. 157.
31. C io rănescu, D o c u m e n te , p. 52 ; cf, şi D o m n ia lui M ih n ea III, p. 114.
32. V. Papacostea, O rigin ile în vă ţă m în tu lu i s u p e r io r în Ţara R o m â n ea scă , în « S tu d ii rev.
de ist.», 14 (1961), nr. 5, p. 1152—1162. S tu d iu l a a p ă r u t şi în tra d . fr., în «Revue des etudes
Hud-est euro p£e n ne s», B u c., 1 (1963), n r. 1—2.
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Ţara Românească de prin 1 6 5 7 cînd mai domnea Constantin Şerban, predecesorul
lui Mihnea. El a reuşit să cîştige în aşa măsură încrederea acestuia din urmă, încît
a devenit «teolog, predicator şi confesor» al său, asistîndu-1 şi în lucrările aminti
tului sinod. De altfel, atitudinea lui Ligaridis era echivocă, el încercînd să inducă
în eroare cercurile conducătoare ale Bisericii romane, voind să le convingă că în
realitate nu s-ar fi convertit la Ortodoxie, ci ar fi rămas «bun catolic» 34.
Probabil că presupusa trecere la catolicism a Domnului muntean a fost doar
un artificiu diplomatic al său pentru ca cererile sale de sprijin (reînnoite zadarnic
în toamnă prin solia unui alt franciscan Grigore din Ciprovec) să găsească o mai
bună ascultare din partea Apusului, precum am arătat mai sus.
%
îji orice caz, mărturisirea publică în noua credinţă, pe care o promitea pentru
timpul potrivit, şi pe care papa Alexandru al VH-lea o aştepta n-a mai făcut-o nici
în acest an, cînd respectiva dare de seamă iezuită, desigur, pe baza informaţiilor lui
Labeta, continuă să-l înfăţişeze, cum am văzut, ca «foarte dispus» la unirea biseri
cească. N-a făcut această profesiune făţişă cu toate că în septembrie a început în
sfîrşit să-şi pună în aplicare planul de răscoală împotriva Porţii otomane, care avea
să-l coste domnia şi să aducă noi suferinţe ţării greu încercate prin prădăciunile
turceşti şi tătărăşti. Nevoit să se refugieze în Transilvania, el va muri pribeag şi
otrăvit la Satu Mare în primăvara anului 166035.
Pro!. Francisc PALL

«

33.
P a u l d in A lep , p . 165—168 ; N ic o n p a tr ia r h u l M oscovei, îl aştepta pe L ig a rid is în c ă
de pe la
s fîrş itu l lu i 1657 că va v e n i acolo a v în d să tre acă d in Ţ ara R o m â n e a s c ă p r in M o ld o v a ;
E m ile L e g ran d , B ib lio g r a p h ie h ellă n iq u e o u d e s c r ip tio n raisonn& e d es o u v r a g e s p u b liă s p a r d es
G r e c s au X V II. siă cle, IV , P aris, 1896, p. 24 ; S ilv iu D ra g o m ir, C on trib u ţii p r iv ito a r e la r e la 
ţiile b isericii r o m â n e ş ti c u R usia în v e a c u l X V I I , în «A n ale le A c. R o m ., M e m . sect. is t.», s.
n , 34 (1912), p. 1098. D a r el va m erge la M oscova a b ia în 1662, u n d e «corresse m u lţi abusi, e
p a rtic o la rm e n te d i rib a tte zzare q u e i ta li che si u n iv a n o a lia chesa d i M o sco v ia...», d u p ă c u m
sp u n e u n izv o r catolic d in 1673 (L egrand, IV , p. 61), c o n fir m în d deci a fir m a ţia respectivă d in
te x tu l n ostru. P e n tru o m ă r tu r ie care îl atestă pe acest v e rsatil ie ra rh la T îrgovişte, la 9 fe
b ru a rie 1659 : C io rănescu, D o m n ia lui M ih n ea III, p. 114, n. 2.
34.
L e g ra n d IV , p. 17—23, 60 (pe b a z ă de izvoare c o n te m p o ran e , d a r
cu u n e le c o n fu z ii
de in te rp re tare în ceea ce priveşte isto ria ţă r ilo r ro m ân e ) ; F r. P a li, Le$ R ela tio n s d e B asile
L u p u a v e c V O rien t o r t o d o x e e i particuli& m ent a v e c le p a tria rca t d e C o n sta n tin o p le (envisagees
d ’ aprâs Ies lettres de L ig a r id is ), în « B a lc a n ia » , B u cu re şti, 8 (1945), p. 77.
35. Se pare că L ig a rid is , care în v ăţase şi rom âneşte, s-a re fu g ia t îm p r e u n ă cu M ih n e a în
T ra n silv a n ia şi se a fla în s u ita sa p în ă la s fîrş itu l acestuia, căci u n act d in 16 iu lie 1660 îl a ra tă
la B ratislav a, u n d e îl g ă s im m a rto r în chestiunea av e rii pe care v o ie v o d u l o avea a s u p ra sa
cînd a m u r it (A n d re i Veress, D o c u m e n te p r iv ito a r e la isto ria A rd ea lu lu i, M o ld o v e i şi Ţării
R o m â n eşti, X , B u c u re şti, 1938, p. 355—357 ; cf. şi p. 351—352, 357—358).

ÎNCĂ O CARTE TIPĂRITĂ DE MITROPOLITUL
ANTIM IVIREANUL
9

Mitropolitul Antim Ivireanul este unul din cei mai de seamă ierarhi ai Bise
ricii Ortodoxe Române, care, prin darurile deosebite cu care era înzestrat, prin
munca stăruitoare şi neobosită, desfăşurată, în felurite chipuri, în ogorul vechii
noastre culturi, prin «didahiile» lui «îndrăzneţe, dar pline de suflu moral pentru
societatea şi timpul său», prin iscusinţa sa de păstor şi gospodar şi mai ales prin
patriotismul său, s-a ridicat «deasupra multora din vlădicii care au păstorit înainte
de el şi după el în scaunul de mitropolit al Ungrovlahiei» şi a contribuit din plin
la făurirea strălucirii culturale, pe care istoria o înregistrează în timpul domniei lui
Constantin Vodă Brâncoveanu (1688— 1714).
Gruzin (Ivirean) de origine, precum însuşi spune, Antim — ca mirean "Andrei — ,
după ce în copilărie căzuse şi chiar stătuse o vreme rob la turci, a vieţuit un timp
în preajma Patriarhiei ecumenice din Constantinopol, de unde, foarte probabil, în
tre anii 1688 şi 1691 a fost adus în ţară de Vodă Brâncoveanu, aşa cum informează
ucenicul său, ipodiaconul Mihail Iştvanovici în prefaţa Molitfelnicului cu Liturghie,
tipărit la Rîmnic în anul 1706.
Ajuns la Bucureşti, a lucrat pînă prin anul 1694 la tipografia Mitropoliei de
nici, apoi pînă în anul 1705 a 1 fost stareţ la Mînăstirea Snagov şi după aceasta, în
/mii 1705— 1708, episcop de Rîmnic, iar între anii 1708 şi 1716 mitropolit al Ungro
vlahiei. A pierit ca un martir în ultimele zile ale lunii septembrie din anul 1716,
deoarece militase pentru înlăturarea opresiunii otomane.
Pretutindeni pe unde a trecut, mitropolitul Antim a pus toate cunoştinţele,
toată priceperea şi toată puterea sa de muncă în slujba Bisericii şi a poporului ro
mân, care-1 primiseră cu atîta căldură. S-a ilustrat mai ales ca un neobosit făuritor
‘.1 susţinător al vechii noastre culturi, dînd la lumină — prin tipar — numeroase
cărţi. Aceasta a făcut ca el să se situeze «în fruntea valorilor culturale din epoca
do glorie a domniei lui Vodă Brâncoveanu» şi, totodată, să «ocupe şi un loc central
In literatura veche românească» j toate lucrările de la noi închinate acesteia, rezervînd
nrtivităţii lui multe pagini. Şi nu numai acestea fac un asemenea lucru, ci şi toate
tratatele şi manualele de istorie a patriei şi, bineînţeles, şi cele de Istoria Bisei leii Ortodoxe Române.
Din cercetarea activităţii sale, sub toate aspectele, desfăşurată în ţara noastră,
m* poate constata că mitropolitul Antim Ivireanul este «cel care a încetăţenit pe
deplin 4a noi meşteşugul tiparului», că «prin cărţile ce a tipărit, a dat naştere în
|‘<ira Românească curentului de cultură religioasă, care a stăpînit multă vreme
viaţa sufletească a străbunilor noştri», că el este «printre cei dintîi» care au înce
put să tălmăcească în româneşte, în întregime, cărţile de slujbă bisericească, înles
nind prin aceasta deplina pătrundere a limbii române în slujbele din biserici, că el
*<\ste unul din creatorii vechii limbi bisericeşti, atît de apropiată de graiul popular
Vl atît de frumoasă chiar şi astăzi», că şi el poate fi socotit printre făuritorii limbii
IItorare române, că «a fost înzestrat în largă măsură cu darul vorbirii», fiind, pe
cit se ştie acum, «cel mai de frunte orator bisericesc ce am avut» în trecut, că
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«a fost singurul vlădică de mai multe ori artist», că a fost «un filantrop şi un is
cusit păstor bisericesc» şi în fine că este «unul dintre martirii cauzei şi neamului
românesc», murind pentru că a vrut să-şi vadă noua patrie pe deplin liberă şi in
dependentă.
Prin toată această activitate care «apare tulburătoare şi fascinantă tuturor
acelora care şi-au oprit şi încă îşi mai opresc atenţia, fie şi în treacăt, asupra ei»
şi prin rolul jucat «în viaţa Ţării Româneşti, în epoca de glorie a domniei lui Vodă
Brâncoveanu», personalitatea mitropolitului Antim Ivireanul a depăşit «cadrul obiş
nuit» al acestei epoci şi, totodată, tot prin aceasta, lui, pe drept, i s-a asigurat un
bine-meritat loc «în galeria marilor figuri istorice ale poporului nostru».
Socotindu-se că în anul trecut, 1975, se împlineau 325 de ani de la naşterea
lui, cu acel prilej numeroase instituţiide cultură din ţară şi chiar de peste hotare l-au
comemorat prin şedinţe solemne şi în unele cazuri şi prin organizarea de expoziţii
documentare, iar în paginile a multe periodice, prin temeinice studii, s-a înfăţişat
felurita şi rodnica sa activitate.
Întrucît revista «Biserica Ortodoxă Română» a închinat acestui mare ierarh
aproape în întregime numerele sale 8—9 din anul 1956, cu ocazia împlinirii a 240
de ani «de la moartea» sa «de mucenic» şi numerele 9— 10 din anul 1966, cînd, în
chip deosebit de sărbătoresc, Biserica Ortodoxă Română a comemorat trecerea unui
pătrar de mileniu de la acelaşi trist moment, acum, în amintirea aceluiaşi soroc — 325
de ani de la naştere — , în paginile ei vom înfăţişa numai o carte care a văzut lumina
tiparului tot prin neobosita lui trudă.
Este vorba de un Acatist al Maicii Domnului, -apărut «în sl(în)nta mănăstire în
Sneagov la anulu măntuirei 1698», pe care autorii monumentalei Bibliografia româ
nească veche nu l-au cunoscuti, pe care nu l-am găsit nici noi în anul 1956, cînd
ne-am ocupat de activitatea tipografică a mitropolitului A n tim 2, pe care iarăşi
nici
Barbu Teodorescu nu-1 trece în Repertoriul său cu vechea carte românească, întoc
mit în anul 19603, şi de care nu fac menţiune nici mai de curînd apărutele Contribu
ţii la bibliografia românească veche ale Danielei Poenaru 4.
Cartea de ^ care ne ocupăm se află în fondul de cărţi vechi româneşti al Bi
bliotecii Patriarhiei Române şi, pe cît ştiu, a fost achiziţionată de aceasta prin anii
1968— 1969 de la unul din urmaşii fostului preot-paroh Vasile Bărbieru de la bise
rica «Sfîntul Vasile»-Cotroceni din Bucureşti.
Ea are următorul titlu : flKdeicTtfAh, | ktitpti npi: c^shta H'kcK'KTOdpc | ac AmncSi S ujh
K8 dATC | pSnvHWHH | dR$A\b d Tp£* UMpii 'i firkpHTk | UJH A\
dH
mSaTTv HEBOHHtVk | AHOp0WCHTL |
^ 3 bl A
CAC Flp'fe A8A\HHdT8A8H AA\Hh | d TOdT'K Iţdpd P#A\;KNrfeCR'li | IlV KlVCTdHAiH K. 80CK0A | R#
BArCBCHÎA flp'fe C^mţHTSASH | MHTpOnOAHT RfP GcOAWcIc | ^ C^HTd AVfcH'KCTHpe ^ CN'feriVB | Ad dH#AL
m'khtBhpch, d^H (— Acathistului / cătră Prea Sf(î)nta Născătoare / de D(u)mnezău şi cu alte
/ rugăciuni / acumu a treia oară typăritu / şi mai cu multă nevoinţă diorthositu / în
zilele Prea luminatului d(o)mnu / a toată Ţara Rumânească / Iw Costandin B(asarab)
Voevod / cu bl(a)g(o)s(lo)veniia Prea sf(i)nţitului / mitropolit Ky-p Teodosie / în
sf(î)nta mănăstire în Sneagov / La anul măntuirei, 1698).
Format in 8° (14X10 cm), cu 154 foi numerotate şi împărţite în 20 de caiete.
Primele 19 caiete au cîte 8 file, iar ultimul numai 2 file. La rîndul lor, caietele (colile) sînt numerotate cu literele majuscule (capitale) ale alfabetului chirilic, de la A
1. Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi D an Simonescu, Bibliografia românească veche 1508—1530,
voi. I, Bucureşti 1903 şi voi. IV, Bucureşti 1944 (la anii respectivi).
2. Preotul Niculae Şerbănescu, Antim Ivireanul tipograf, în «Biserica Ortodoxă R o m ână»,
L X X IV (1956), nr. 8—9, p. 690—766.
3. Barbu Teodorescu, Repertoriul cărţii româneşti vechi 1508—1830, în «Biserica Ortodoxă
R om ână»1
, L X X V H I (1960), nr. 3—4, p. 360.
4. Daniela Poenaru, Contribuţii la bibliografia românească veche, Tîrgovişte, 1973, pass.
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la C. Pe prima filă a fiecărui caiet (coală) litera— cifră majusculă respectivă este
singură, iar pe următoarele trei ea este însoţită, în ordine, de literele-cifre minus
cule chirilice: B T, A aşa fii, fir, Aa * Celelalte patru file (ultimele) ale caietelor
nu au nici o signatură. Ultima coală, a 20-a nu are o asemenea numerotare; filele
ei, — două la număr — , continuînd numai paginaţia curentă a cărţii.
Deosebit de acestea, pe fiecare faţă a filei, jos în dreapta ei, se află silaba
cu care începe textul feţei următoare. '
Textul, îngrijit tipărit, este imprimat în două culo ri: negru şi roşu. întotdea - 1
una litera începătoare a unei cîntări, molifte etc. este mai mare şi în culoare roşie.
Paginile sînt încadrate de chenare uniforme de compoziţie tipografică. Pretu
tindeni latura superioară a acestora este întreruptă la mijloc şi aci, pe locul rămas
alb, s-au tipărit respectivele colontitluri.
Pe o pagină sînt cîte 17 rînduri. în general, litera este frumoasă şi uşor de
citit.
Exemplarul studiat este complet şi destul de mulţumitor păstrat. Nu are pe
filele sale nici o însemnare. Cîndva legătura i s-a preînnoit. Scoarţele' sînt din plă
cute de lemn, îmbrăcate în piele de culoare maron închis; încuietorile, însă, s-au
pierdut.
Titlul, tipărit tot cu două culori, estş încadrat de un chenar la fel ca toate
celelalte de pe paginile cărţii.
Observăm însă că în titlu se spune căacest «Acatist» se «tipăreşte acum», în
anul 1698, pentru a «treia oară».
Pe cît se ştie pînă în momentulde faţă, înainte
de această dată, Antim n-a
mai dat la lumină o asemenea carte;
nici singură şi nici în cuprinsul alteia din
tipăriturile sale.
Pe cît iarăşi se ştie acum, în trecut, aşa ceva, respectiv un «Acatist al Maicii
Domnului», tipărise numai mitropolitul Dosoftei al Moldovei (1*1693) în anul 1673,
la U niev5.
Nu se poate preciza, deci, la ce s-a referit viitorul ierarh ungrovlah atunci
cînd a făcut o astfel de afirmaţie în titlul cărţii de faţă. Dealtfel, semnalăm că,
cinci ani mai tîrziu, în 1703, cînd tot el a tipărit la Bucureşti un «Acatist» cu
«multe rugăciuni de folos», n-a mai făcut nici o menţiune în titlul lui pentru a cîta
oară se tipărea acesta, deşi în anul 1698 imprimase pe cel de care ne este aci cuvîntul şi mai apoi pe cel inserat în «Ceaslovul slavo-român» (p. 513—553) dat
la
lumină la
Bucureşti în acelaşi an 1703, înaintea Acatistului, în s ă6.
Pe verso-ul foii cu titlul, — ce nu intră în numărul filelor mai sus amintit — ,
se află, pe margine, acelaşi chenar din carte şi înăuntrul acestuia stema lui Constan
tin Vodă Brâncoveanu, care este asemănătoare cu cea din alte cărţi tipărite de
Antim la
Snagov, d.p. învăţături creştineşti foarte de folosu, imprimată în anul
1700.
De o parte şi de alta a stemei, se găsesc iniţialele voievodului, aşa :
J Iw-E K-R,
A-Aţ A-®*
adică: Io C(ostandin) B(asarab) V(oievo)d d(omnul) do(mn) Ţ(ării)
R(omâneşti), iar deasupra ei versurile :
«Asupra peceţii stihuri politice
A Ţării Rumâneşti cu bună ierice».
Dedesubtul stemei sînt imprimate următoarele patru stihuri:
«Acestu semnu alu crucii ce corbul iveaşte
«Domnului Constandin H(risto)s îl găteaşte
«Sa-/ fie spre pază cu bună voire,
«Şi să-l îndelunge întru stăpînire».
Cartea este împodobită cu următoarele gravuri:
Fol. 4 v şi 21 v. Buna-Vestire (6,5 X 10,5 cm), deasupra căreia, acolo unde s-a
întrerupt chenarul, se află legenda Rapric = Bl(a)g(o)ves(tenia')..
Fol. 5 şi 149. Frontispiciu cu Iisus Hristos într-un medalion, avînd de o parte
şi de alta podoabe din flori şi frunze stilizate (5,6X2,5 cm).
Fol. 42 v. învierea lui Iisus Hristos (3X4 cm), încadrată în chenar de compo
ziţie tipografică.
5. Io a n B ia n u şi N e rv a H odoş, B ib liog ra fia r o m â n e a s c ă v e c h e , voi. I, p. 215.
6. v. P re o tu l N ic u la e Ş erbănescu, op. cit., p. 725.
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Fol. 79 v şi 110 v. Icoană zisă «Deisis» : I(isu)s H(risto)s, stînd în jeţ şi în spa
tele lui, la stînga, cum priveşti gravura : MP.0&. (Maica lui Dumnezeu) şi la dreapta:
| Iw O IlPOA. = (Ioan Prodromul; înaintemergătorul), (6,2X10,7 cm).
Fol. 99 v. Simbolul Sfintei îm părtăşanii: I(isu)s H(risto)s într-un potir (6,3 =*9,8
cm). Această imagine este aşezată înăuntrul unui oval, mărginit, la rîndu-i de două
linii duble. Pe spaţiul dintre acestea se află următorul text imprimat cu cerneală
roşie :
«Eu sîntu pâinea cea vie, carea s-au pogorîtu dinu ceriu; de va mînca oare
cine den pâinea a£asta, va trăi în veaci».
în cele patru colţuri ale gravurii, în unghiurile formate de arcurile ovalului
amintit şi liniile întretăiate ale acesteia, sînt gravaţi îngeri.
Menţionăm că două din -aceste gravuri, cea înfăţişînd Buna-Vestire şi cea reprezentînd icoana «Deisis» sînt reproduse întocmai în Ceaslovul, tipărit la Tirgovişte în anul 1715 de Gheorghe Radovici, ucenicul mitropolitului Antim Ivireanul.
In afară de aceste gravuri, cartea de faţă mai este împodobită şi cu unele
viniete de compoziţie tipografică, astfel:
Fii. 12 v, vinietă de 6X1 cm; Fii. 19 v, vinietă de 6,5X1 cm; Fii. 43 şi 154 v,
vinietă de 6,5 X 0,5 cm; Fii. 50v, vinietă de 6,5X1 cm; Fii. 51 v, vinietă în două
culori de 6,3 X 1,2 cm; Fii. 65v, 90v şi 99, vinietă de 6,3 X 1,2 cm; Fii. 100, vinietă
de 6,5 X 0,7 c m ; Fii. 111 , vinietă de 6,2 X 1 cmDe asemenea, în cuprinsul său se întîlnesc şi cîteva litere ornate :
O (1 X 1,5 cm), fii. 5 şi fii. 111 ;© ( 1,2 X 1 cm)( fii. 19 v şi fii. 43 ;
\(1,3 X 2,1 cm),
fii.
22 şi fii. 58; H (1 X 1,2 cm), fii. 35 v. A(1 X 1,3 cm), fii. 66 ;
<D(1,3 X 2,2 cm),
fii. 90 v ; E (1 X 1,2 cm), fii. 100.
Deosebit de acestea, noua tipăritură antimiană este ornată şi cu cîteva podoabe
finale, astfel :
Podoabă finală de compoziţie tipografică, fii. 18 v.
Podoabă
finală formată dintr-o linie dublă încolăcită, desenînd felurite figuri
geometrice, fii. 19.
Podoabă finală formată din frunze şi flori stilizate, fii. 20 v.
Podoabă
finală formată dintr-o linie dublă încolăcită, alcătuind iarăşi
figuri
geometrice, mai ales cercuri şi romburi, fii. 21.
Podoabă finală formată din flori şi vrejuri stilizate care pleacă din gura unui
chip de om (numai faţa), fii. 65.
Podoabă finală, formată din flori, frunzuliţe şi linii care se întretaie desenînd
o figură rombică, fii. 78 v, 110 şi 148 v.
Podoabă finală, formată din frunze şi linii care, în întretăierea lor, desenează
în centrul figurii o cruce, fii. 99.
Podoabă finală formată din linii întretăiate în felurite chipuri şi terminate cu
frunzuliţe cu vîrful ascuţit, desenînd un triunghi cu unghiul cel mic în jos, fii. 109.
*
Cuprinsul. Aşa cum reiese din titlu, cartea de faţă a mitropolitului Antim nu
cuprinde numai Acatistul Maicii Domnului, ci are un conţinut mult mai bogat. în
ordinea în care acesta e inserat între «porţile» sale, el este următorul :
Acatistul Prea Sf(i)ntei de D(u)mnezău Născătoare, carele să cîntă deosebi,
ff. 1— 12.
începutul acestuia se face cu rugăciunile obicinuite pînă la «Crez» inclusiv
(ff. 1—4), apoi urmează gravura cu Buna-Vestire (f. 4 v.), stihirile (ff. 5— 6), Stihoavna (ff. 7— 8 v.), Psalmul 142 (ff. 9— 10), Troparul: «Taina cea poruncită luînd-o
întru cunoştinţă...» (f. 10 r. v.) şi Psalmul 50: «Miluieşte-mă D(u)umnezeule...» (ff.
10 v— 12).
Canonu de mulţămire cătră Prea Sf(î)nta Născătoare de D(u)mnezăuf căruia
întru facerea elinească semnarea de pre margine iaste întru acesta c h ip u :
Bucură-te ceaia ce eşti lăcaş bucuriei, că numai ţie uniia să cade să te bucuri
(ff. 12 v.— 19).
Moli(t)va cătră Prea Sf(î)nta Născătoare de D(u)mnezău după a şasea peasnă,
înaintea condacelor şi icoaselor, închinîndu-te să o zici cu lacrămi (ff. 19 v — 20 v.).
Condacu : Apărătoarei Doamnei... (f. 21).
Gravura cu Buna-Vestire (f. 21 v.%
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Acatistul (propriu-zis) al Bunei-Vestiri: îngerulu celu mai mare... (ff. 22— 35).
Rugăciune cătră Prea Sf(î)nta de D(u)mnezău Născătoare: Facerea Sf(î)ntului
Filothei Arhiepiscopulu de Ţarigrad: Nespurcată, neînşălată, întreagă, Prea curată
Născătoare de D(u)mnezău... (ff. 35 v— 41).
Altă rugăciune către Maica Domnului care începe a ş a : Prea Curată Doamnă
Stăpînă Născătoare de D(u)mnezău... (ff. 41 v— 42 v.).
Gravura cu învierea Mîntuitorului (f. 42 v.).
Molitva cătră D(o)mnul I(isu)s H(risto')s (f. 43 r.—v.).
Canonul Născătoarei de Dumnezeu; pesnele 7— 9 (ff. 43 v.—48).
Sveatilna (f. 48 r—v).
La Hvalite (ff. 48 v— 50).
întru tot Cinstitulu paraclis cătră Prea Sf(î)nta Stăpîna noastră Născătoarea de
D(u)mnezău (ff. 50 v.— 51 v.).
Canonu de rugăciune cătră Prea Sf(î)nta Născătoare de D(u)mnezău (ff. 51 v—65).
Molitvele celoru ce mergu spre somnu... (ff. 65 v—78 v).
M(o)l(i)tva 1 a sf(î)ntului Macarie celui Mare către D(u)mnezău Tatăl (ff. 65 v—
66 v.).
M(o)l(i)tva 2. Cătră D(o)mnulu nostru I(Isu)s H(risto)s a lui S(vea)tii Antioh
(ff. 66 v— 67 v.).
I
M(o)l(i)tva 3, Cătră Prea Sf(î)ntulu D(u)hu (ff. 67 v— 69 V).
• M(o)l(i)tva 4 (ff. 69 v— 70).
M(o)l(i)tva 5 (f. 70).
M(o)l(i)tva 6 (f. 70 v).
M(o)l(i)tva 7 cătră Sf(î)ntulu îngerul cel păzitoriu (ff. 70 v—71).
Condacul de D(u)mnezău Născătoarei (f. 71 r.—v.).
M(o)l(i)tva Sf(î)ntului Ioannichie (f. 72).
M(o)l(i)tva lui s(vea)ti Ioannu Damaschin. Acasta să o zici, arătîndu spre
patulu tău (ff. 72 v— 73 v).
închinăciunea den toate zîlele călugărului după pravilă, cîndu i să cuvine a
dormi (f. 73 v— 78 v).
Rugăciunile dimineţii, sculîndu-te denu somnu fără leane şi trezvindu-te să
te delungi din aşternut şi îndată te închină... (ff. 79—90).
Gravură cu icoana «Deisis» (f. 79 v).
M(o)l(i)tva 1, a lui s(vea)ti Macarie cel Mare (ff. 81 v—82).
M(o)l(i)tva 2, iară a aceluiaşu sf(î)nt (f. 82).
M(o^l(i)tva 3, iară a aceluia sf(î)ntu (ff. 82 v—83).
M(o)l(i)tva 4, iară a aceluia sf(î)ntru Macarie (f. 83).
M(o)l(i)tva 5, (f. 83 v.).
M(o)l(i)tva 6, (ff. 83 v—85).
M(o)l(i)tva 7, (ff. 85—86),
M(o)l(i)tva 8, a sf(î)ntului Ioannu Zlatoustu. Rugăciune de mîngîieare pe numărulu a 24 de ceasuri ale zîlei şi ale nopţii (ff. 86— 88).
M(o)l(i)tva 9f cătră îngerulu păzitoriulu tău (ff. 88—89 v).
M(o)l(i)tva dimineţii cea de apoi. Cătră Prea Sf(î)nta Născătoare de D(u)mnezău, (ff. 89 v—90).
Pravila cătră d(u)unezăiasca cuminecătură (ff. 90 v— 99).
Gravura cu Simbolul Sfintei împărtăşanii (f. 99 v).
Canonulu cătră Sf(î)nta Cumenecătură (ff. 100— 110).
Gravura cu icoana «Deisis» (f. 110 v).
Molitva dentăiu a sf(î)ntului Vasilie celui Mare (ff. 111— 114).
Molitva a doaoa a sf(î)ntului părintelui nostru Ioannu Zlatoustu (ff. 114— 116).
M(o)l(i)tva a treia, a sf(î)ntului Ioannu Damaschinu (ff. 116 v— 117).
Molitva a patra, a sf(î)ntului Simeonu Metafrastu, ca în chipul celoru ce să
ispoveduescu cătră sf(în)nta Cumenecătură (ff. 117— 122).
Molitva a cincea a sf(î)ntului Simeonu Metafrastu, cu umilinţă cătră Sf(î)nta
Troiţă (ff. 122— 129).
M(o)l(i‘)tva a şasia a sf(î)ntului Simeonu Metafrastu (ff. 129 v-^-131).
M(o)l(i)tva a şaptea a sf(î)ntului Vasile cel Mare (ff. 131— 132).
M(o)l(i)tva a opta a sf(î)ntului Simeonu B(o)goslovulu celu Nou den d(u)mnezăeştile întrebări (ff. 132— 136 v).
M(o)l(i)tva a nooa a Sf(î)ntului Ioannu Zlatoustu (ff. 136 v— 137).
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M(o)l(i)tva a zeacea a sf(î)ntului Ioanu Zlatoustu (ff. 137— 138).*
M(o)l(i)tva 11, tot a aceluia (ff. 138— 139).
M(o)l(i)tva a 12, a sf.(î)ntului Ioannu Damaschinu (ff. 139— 140).
M(o)l(i)tva a 13, a Sf.(î)ntului Ioannu Zlatoustu (f. 140, r.— v.).
Stihuri ale lui Metafrastu (ff. 140 v.— 142 v.).
M(o)l(i)tva de mulţemire a Marelui Vasilie (ff. 142 v— 144).
M(o)l(i)tva a doaoa iară aceluiaşu (f. 144 r-v).
M (o)l(ijtva a 3-a a Sf(î)ntului Ioannu Zlatoustu (ff. 144 v— 145).
M(o)l(i‘)tva 4, a lui Metafrastu cu stihuri (ff. 145— 146 v).
M(o)l(i)tva 5, a Sf(î)ntului Chirilu de la Alexandria (ff. 146
v— 147).
M(o)l(i)tva 6, cătră Prea Sf(î)nta Născătoare de D(u)mnezău (ff. 147— 148).
M(o)l(i)tva cătră D(u')mnezău Sevaothu, scoasă de pe grecie foarte de fololsu
(sic), (ff. 149-153 v).
M(o)l(i)tva cătră Prea Sf(î)nta Născătoare de D(u)mnezău, scoasă din slovenie
(ff. 153 v— 154).
Cartea se încheie cu următorul epilog, aflat pe fila 154 v :
«Md rogu voaoă, întru H(risto)s fraţi / loru, ceia ce vă veţi îrxtîmpla a / ceti
pre acastă cărticea. De veţ(i) afla vre o greşală, îndreptaţi / cu biîndeaţe, neponosluindu-ne, pen / tru ca să vă arătaţi înplinitori / poruncei lui H(risto)s, ce zice:
«Lă J saţi şi să va lăsa voaa», alu că / ruia milă să fie pururea cu v o i ; / Typdritu-s-au în anul de la sp(a)se f niia lum ii 1698. De smeritulu întru ermonahi, A n thimu Ivireanulu».
Cartea este tipărită în limba română, cu excepţia unor indicaţii tipiconale, ca :
dialogul dintre preot şi diacon de dinainte de citirea Sf. Evanghelii, unele formule
liturgice, vosglasuri şi ectenii, începutul a cîţiva psalmi, rugăciuni şi tropare, titlul
a cîteva podobii ce servesc ca model de cîntare, ş.a., care sînt în slavoneşte, astfe l:
Ta8 n0M0AHA\CA = Domnului să ne rugăm.
IdRo cti* cch E}K£ Hdiu... = Că sfînt eşti Dumnezeul nostru...
O t CnOAOEHTHCA HdA\8 A O C T O H H W CAblUIdTH CTrW d y T A Î d A\HpOA\ r A d Erd A\OAHA\S — Şi Ca să
ne învrednicim noi cu demnitate a asculta Sfînta Evanghelie, în pace, pre Domnul
Dumnezeu să rugăm...
Mwpk R’kc,feA\ = Pace tuturor.
IIp£a\8ap©ctl npocTii oycAbiujHMS, cToe 6yrATt = Cu înţelepciune direaptă să ascultăm
Sfînta Evanghelie...
© t A8rh cm v Sy-rAld mtchTc = Din Sfînta Evanghelie de la Luca citire...
BoHA\,kA\b = Să luăm aminte... (ff. 57 v— 58).
IiArocAOBtHb HrL Hdui, B^ccrAd HHH'fe h npcHO h bti B'kKH BrbRWA\ = Binecuvîntat este Dum 
nezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor... (ff. 1, 50 v, 65 v).
3d A\ATBTk npMCTbl/ft TH A\Tepe H B'KC'fcXS CTblXtf, Th Ic CMC B>K£H, nOA\HA8H HdC, ^A\HHk
ne învrednicim noi cu demnitate a asculta Sfînta Evanghelie, în pace, pre Domnul
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, milueşte-ne pe noi, Amin. (f. 1).
OncH Khî6 ak>ah cboa = Mntuieşte, Dumnezeule, poporul Tău... (f. 60).
M actTio hi|/£ApoTdA\H = Cu mila şi cu îndurările... (f. 60).
3d a\
atbk cTbiXiJ wuk = Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor... (f. 65 v).
Tah Eacbh *= Doamne (Stăpîne), binecuvintează, (f. 72).
CrAdBd Test Bîk6 Huik, cAdBd Tcct — Slavă Ţie, Dumnezeul, nostru, slavă Ţie... (f. 80).
IIoauhh Hdc Tah... = Pomeneşte-ne Doamne..., (f. 92 v).
I-dRo Tbi cch Upk A\Ip8... = Că tu eşti îm păratul păcii... (f. 57).
noA\iA»H Hdc Ejkc = Miluieşte-ne pre noi Dumnezeule... (f. 54, 64 v).
IldRH h ndRH... = Iară şi iară... (f. 57).
Tcah oycAbiuiH a\
at8... = Doamne auzi rugăciunea (mea)... (f, 50 v).
IIoA\HAiJHA\'b E jkc «= Miluieşte-mă Dumnezeule..., (ff. 51 v, 81 v, 99).
nplHA'bTe i]©raohha\
ca = Veniţi să ne închinăm... (ff. 50 v, 81 v, 92 v).
&CAbiujH «de Urce cncHT<Aio Hdui... — Auzi-ne pre noi Dumnezeule M întuitorul nostru...
(. 65).
_________
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«ct'v... =» Vrednică eşti... (ff. 72, 109, 148).
U ph HScHbiH...
=
împărate ceresc..., (ff. 80, 92 v).
G tuh
= Sfinte Dumnezeule..., (f. 92 v ) .
IIoa\ha h Hdc T h . . . =
Miluieşte-ne pre noi Doamne... (f. 65 v ) .
T h nOMHASi MdC... = Doamne, miluieşte-ne pre noi... (f. 65 v).
MACpAÎd ABtpH... = Uşa milostivirii..., (f. 65 v).
Ecc oynoRdnT«... = Toată nădejdea..., (ff. 5, 59 v).
HEcnbiA\ hhhoa\ . . . = Ceata cerească... (f. 7).
I-dRo a o b a a . . . = Ca pre un viteaz..., (f. 48 v).
ErAd wt AptBd... = Cînd de pre lemn..., (f. 63).
EAHţeHHe... = Fericiri... (f. 90 v).
De asemenea, aproape ori de cîte ori a fost cazul, în aceleaşi indicaţii tipiconale ale cărţii, rugăciunile: Sfinte Dumnezeule... şi Tatăl nostru..., precum şi for
mulele liturgice : Slavă... Şi acum... şi Doamne miluieşte sînt date în slavoneşte aşa :
TpcToe (== întreit Sfinte), wm HdiUh..., cAdBd... hiih^..,, şi ni iioa\ha h.
Ceva aparte este şi în textul românesc, unde rugăciunea Sfinte Dumnezeule...,
la prima sa apariţie de aci (f. 1 v), începe cu cuvintele : Sf(i)nte D(oa)mne.
în ceea ce priveşte limba, menţionăm că, pe cît se ştie acum, după Psaltirea
şi Evanghelia din anii 1694 şi respectiv, 1697, acest «Acatist» este cea de a treia
carte tipărită de mitropolitul Antim Ivireanul, în care, cu excepţiile mai sus ară
tate, textul este redat numai în grai românesc. Fraza acestuia este curgătoare, iar
«materialul lingvistic» folosit, uşor de înţeles de orice cititor.
Deşi de la apariţia «Acatistului» s-au scurs aproape trei sute de ani, totuşi
limba lui nu prezintă prea mari deosebiri faţă de cea aflată în uz azi la noi în o
asemenea carte de slujbă bisericească.
Spre exemplificare, vom insera aci textul Condacului Acatistului în versiunea
Antim (Snagov, 1698) şi în versiunea din Ceaslovul tipărit la Bucureşti în anul 1970 :
A

octohho

8

8

8

«Apărătoarei Doamnei, laude pentru bi
ruinţă, cu mulţemită, izbăvindu-ne den
nevoi, aducem ţie, Născătoare de D(u)mnezău, noi robii tăi. Ce ca ceaia ce
ai stăpînire nebiruită, slobozeşte-ne dinu
toate nevoile, ca să-ţi strigămu ţie : Bucură-te, Maică, pururea fefoară» (f. 21).

«Apărătoare Doamnă,
pentru biruinţă
mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi adu
cem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi
robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpînire
nebiruită, slobozeşte-ne din toate ne
voile, ca să strigăm ţie : Bucură-te, M i
reasă, pururea fecioară» (pag. 258).

Deocamdată, numai atît despre această nouă carte tipărită de mitropolitul
Antim Ivireanul, a cărei înfăţişare în paginile acestei reviste o socotim un omagiu
adus memoriei lui, cu prilejul mai sus pomenitei aniversări din anul de curînd încheiat,
In cursul căruia, precum s-a arătat, s-a comemorat împlinirea, se pare, a 325 de ani
de la naşterea sa.
.

Preotul Niculae ŞERBĂNESCU

DRAGOSTEA DE GLIE ŞI LEGE STRĂMOŞEASCĂ A ROMÂNILOR
DIN DOBROGEA IN TIMPUL STĂPÎNIRII OTOMANE
(1417-1877)
Una dintre cele mai importante măsuri ale Porţii, după intrarea Dobrogei, prin
cucerire, în cadrul Imperiului otoman, în anul 1417, a fost colonizarea acestei pro
vincii cu turci şi tătari K începută, încă din secolul al XV-lea, îndeosebi după
cruciada neizbutită din 1444.2, această colonizare a căpătat amploare în veacul
următor3, continuînd apoi, cu diferenţe de intensitate şi chiar cu lungi întreru
peri, pînă spre sfîrşitul stăpînirii otomane4.
In felul acesta, alături de români, populaţia autohtonă a Dobrogei, au apărut
noi grupuri etnice, avînd o altă credinţă, respectiv cea mahomedană, religia cu
ceritorilor şi stăpînitorilor otomani. Tocmai datorită apartenenţei la islamism s-a
produs aducerea şi aşezarea în Dobrogea a turcilor şi tătarilor, colonizarea lor
fiind determinată, în primul rînd, de raţiuni strategice5. Ei se bucurau de încre
derea puterii de stat şi totodată li s-a acordat o serie de avantaje economico-sociale şi politice care-i situau pe o treaptă net superioară faţă de românii autohtoni.
Poziţia acestor colonişti .faţă de populaţia băştinaşă era, dealtfel, aceeaşi pentru
toate provinciile europene ale Imperiului otoman.
Pe de altă parte, deşi cuceritorii otomani au respectat oficial religia creştină
şi organizarea ei ecleziastică, proclamată de însuşi sultanul Mehmed II Fatih («Cu
ceritorul») 6, autorităţile locale din diverse părţi ale imperiului au întreprins ac
ţiuni pentru trecerea forţată la islamism a autohtonilor. Unele dintre aceste ac
ţiuni au reuşit, chiar asupra unor grupuri mari de populaţie, aşa cum s-a întîmplat cu slavii din Bosnia, Herţegovina, regiunea Munţilor Rodopi sau cu o bună
parte a poporului albanez. Trecerea în masă a acestor grupuri etnice la islamism
s-a făcut, în primul rînd, prin silnicie, avantajele materiale sau de alt ordin
constituind o cale de atragere mai mult pentru vîrfurile feudale şi doar cu excep
ţia unor cazuri individuale pentru poporul de rînd.
în Dobrogea, colonizarea musulmană a făcut ca românii autohtoni să fie îm
pinşi treptat spre ţinuturile păduroase din nordul şi sud-vestul provinciei, spre
1. Al. P. Arbore, Contribuţiuni la studiul aşezărilor tătarilor şi turcilor în Dobrogea, în «Arhiva
Dobrogei», II (1919), nr. 3—4, p. 215; H alii Inalcîk, Dobroudja, în Encyclipâdie de VIslam, nouvelle
gdition, voi. II, Lieden-Paris, 1963, p. 628.
2. C. Brătescu, Dobrogea la 1444. Lupta de la Vama, în «Arhiva Dobrogei», II (1919), nr. 2, p. 115.
3. Al. P. Arbore, op. cit., p. 215—216; C. Brătescu, Populaţia Dobrogei, în Dobrogea. Cincizeci
de ani de viaţă românească, Bucureşti, 1928, p. 222—224; M. Tayyib Gokbilgin, Rumeli* de Yurukler,
Tatarlar ve Evlâd-i Fâtihân (Turcii nomazi, tătarii şi «copiii cuceritorilor» în Rumelia), Istanbul, 1957,
p. 116 şi urm.
4. Al. P. Arbore, op. cit., p. 230 ; Camille Allard, Souvenirs d'Orient. La Dobroutcha, Paris,
1859,
p.57—58 ; F.
Kanitz, La Bulgarie danubienne et le Balkan. Etudes de voyage (1860—1880), Paris,
1882,
p. 4 8 ; Grigore Gr. Dănescu, Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al judeţului Tulcea, Bucureşti,
1896, p. 566.
5. Al. P. Arbore, op. cit., p. 215—216 ; H alii In a lţîk , op. cit., p. 628.
6. Aurel
Decei, Versiunea turcească a confesiunii patriarhului Ghenadie II Scholarios scrisă la
cererea sultanului Mehmet II, în Omagiu înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardea
lului, la douăzeci de am de arhipăstorire, Sibiu, 1940, p. 372, 376—377,

DIN TRECUTUL BISERICII NOASTRE

357

ţărmul mării şi mai ales spre malul D unării7, fără a dispare însă vreodată cu
totul din zona centrală8. Ei şi-au păstrat neştirbită credinţa străbună şi chiar o
organizare ecleziastică proprie, dependentă de Patriarhia de la Constantinopol şi,
totodată, aflată permanent în legături dintre cele mai strînse cu Biserica Ortodoxă
Română de la stînga D u nării9. Aceştia au fost factorii esenţiali în conservarea fiin
ţei naţionale a populaţiei româneşti din Dobrogea de-a lungul celor peste patru
secole şi jumătate de stăpînire străină.
Din informaţiile istorice care ne-au parvenit rezultă că presiuni
pentru tre
cerea la mahomedanism s-au exercitat şi asupra românilor dobrogeni. Cei mai ex
puşi au fost, desigur, românii dinregiunea de stepă din centru, afectată cel mai
puternic de colonizarea musulmană, unde, în cele din urmă, aceste presiuni, înso
ţite foarte probabil de silnicii, au dat roade. Ştiri edificatoare în acest sens ne-au
rămas îndeosebi din secolul al XVII-lea.
Astfel, potrivit observaţiilor mai multor călători străini din acel veac, în zona
de stepă din centrul Dobrogei locuiau mai ales aşa numiţii citaki. Ei erau renu
miţi prin ospitalitatea lor puţin obişnuită, pe care o relevă în mod elogios, Baksici10, Evliya Qelebi 11 şi mai cu seamă Dimitrie Cantemir12. Privitor la originea
lor, vestitul călător turc Evliya Celebi ne dă mai multe amănunte, arătînd că această
populaţie provenea din amestecul românilor cu coloniştii mahomedani, îndeosebi
tătari, aşezaţi în acele locuri13. Ei vorbeau un dialect aparte, folosind multe cu
vinte pe care acest călător, om învăţat, nu le putuse înţelege 14. în afară de aceasta,
ocupaţiile lor principale erau cultivarea pămîntului şi creşterea vitelor15, fapt
care se leagă de asemenea de originea, în parte românească, a citakilor, deoarece
îmbinarea acestor două îndeletniciri, în cadrul unei vieţi sedentare, era un feno
men neobişnuit la tătari. Pentru realizarea amestecului etnic, era necesară însă
trecerea, în prealabil, la islamism a românilor de acolo. Acest lucru era posibil
numai prin silnicia cuceritorilor turci, atestată, aşa cum am văzut, în domeniul
credinţei, şi pentru alte provincii ale Imperiului otoman.
4

«

în cazul nostru avem dealtfel o informaţie directă în sensul celor arătate mai
sus. Astfel, într-un sat din stepa Dobrogei numit Gilvenli (azi Chirnogeni, jud. Con
stanţa), arătat de Evliya Celebi ca fiind unul din centrele citakilor16, solia polone
0

7. C. Brătescu, Populaţia Dobrogei, p. 224.
8. Const. C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei în hărţi medievale şi m o dcrne, [Constanţa], [1966], p. 55 şi urm.
9. Tudor Mateescu, Les diocâses orthodaxes de la Dobroudja sous la domination ottomane, în
♦llulkan Studies», X III, Thessaloniki, 1972, nr. 2, p. 279—300; idem, Date despre viaţa bisericească a
Dobrogei încunte de 1877, în «Biserica Ortodoxă Rom ână», X C II (1974), nr. 9—10, p. 1256—1260.
10. Gh. Vinulescu, Pietro Diodato e la sua relazione sulla Moldavia (1641), în «Diplomatarium
llnlicum», IV, Roma, 1935, p. 101.
11. Goran I. Ciaclioff, Din descrierea călătoriei lui Evliya-Celebi (pe la jumătateaveacului
XVII),
Iii «Arhiva Dobrogei», II, (1919), nr. 2, p. 137.
12. Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului ottomanu. Crescerea şi scăderea lui, trad. de Ios. Hodosiu,
llucureşti, 1876, p. 309—310, în notă.
13. Goran I. Ciaclioff, op. cit., p. 137; M ihail Guboglu, Evliya Celebi. De la situation socialtum om ique des pays roumains vers le milieu du X V ll-e siăcle, în «Studia et acta orientalia», IV, 1962,
I*. 166 ; Mustafa A. Mehmet, Aspecte din istoria Dobrogei sub dominaţia otomană in veacurile X I V —XVI I .
(Mărturiile călătorului Evliya Celebi), în «Studii. Revistă de istorie», X V III (1965), nr. 5, p. 1116.
14. Goran I.Cialicoff, op. cit., p. 137 ; M ihail Guboglu, op. cit., p. 166.
15. Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 309—310, în notă ; Goran I. Cialicoff, op. cit., p. 137;
Gh.
Vltmlcscu, op. cit., p. 101.
16. Goran I. Cialicoff, op. cit., p. 137.
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zului Rafael Leszczynski găsea încă, la 1700, «o mulţime de creştini greci»17. Men
ţiunea nu se referă însă la apartenenţa etnică a acestor locuitori, ci la aparte
nenţa lor confesională, fiind vorba aşadar de creştini ortodocşi (de rit «grecesc»).
Confuzia aceasta se întîlneşte şi la alţi călători care au străbătut Dobrogea şi
care-i desemnează adesea pe români cu terenul generic de «greci»18. Ştirea ci
tată se referă neîndoios la români, constituind totodată o mărturie de pret asupra
menţinerii elementului românesc în mijlocul stepei dobrogene, pînă la sfîrşitul
secolului al XVII-lea şi începutul celui următor.
în continuare, jurnalul soliei polone consemna faptul că unii dintre aceşti
creştini, deşi trăiau «sub mari greutăţi şi apăsări ale păgînilor», îşi păstrau eredinţa strămoşească. în acelaşi timp însă, «o altă parte mai mare au adoptat, spre
durerea sufletelor credincioase, greşelile bisurmanilor» (musulmanilor)1#. Aceştia erau
desigur, citakii, care se găseau nu numai la Gilvenli, ci în toată regiunea centrală
a Dobrogei.
Alt caz de părăsire, în grupuri mai mari, a religiei creştine nu mai cunoaştem
la românii dobrogeni şi, dealtfel, acest lucru, avînd în vedere determinarea lui sil
nică, se putea întîmpla numai în situaţia unor comunităţi izolate, cum erau cele
din zona de stepă, împînzită de aşezările coloniştilor musulmani. în ţinuturile în care
românii erau grupaţi în masă compactă, ca, de pildă, în partea dinspre Dunăre,
fenomenul ar fi fost aproape imposibil.
Cazuri de treceri individuale la islamism ale unor români din Dobrogea au
existat însă, cu siguranţă, de la începuturile stăpînirii otomane şi pînă la sfîrşitul
ei. Ele aveau la origine fie presiunea exercitată de potentaţii locului (mai mult bo
gătaşii turci sau tătari şi mai puţin reprezentanţii oficialităţii), fie satisfacerea unor
interese materiale ori de altă natură, fie căsătoria cu o persoană de religie mahome
dană, în care caz autorităţile n-ar fi admis pierderea unui coreligionar, fapt, teore
tic cel puţin, inadmisibil într-o ţară islamică. Asemenea cazuri ne sint cunoscute
îndeosebi din ultimele decenii ale stăpînirii otomane, cînd, în ciuda măsurilor de
modernizare a imperiului, iniţiate de sultanii Mahmud II şi Abdul-Medjid, abuzurile
şi samavolniciile dregătorilor otomani au continuat, pe toate planurile20, mai ales
în provinciile periferice 21. Cu atît mai mult trebuie să admitem frecvenţa unor cazuri
similare în secolele anterioare, cînd reprezentanţii locali ai Porţii nu aveau practic
nici o îngrădire în exercitarea puterii lor, iar supuşii creştini («raialele») nu se bucu
rau aproape de nici un sprijin din partea oficialităţii.
La 8 martie 1837, fugea în Ţara Românească un tînăr din Dobrogea numit Ahmet,
care arăta că, de fapt, el se numea «Gheorghe» şi fusese «creştin pravoslavnic»
17. P. P. Panaitescu, Călători poloni in ţările române, Bucureşti, 1930, p. 108.
18. T. Mateescu, Un oraş dobrogean dispărut — Ester, în «Pontice», II, Constanţa, 1969, p. 420,
19. P. P. Panaitescu, op. cit., p. 108.
20. Iată cum i se plîngeau, la 1837, românii dobrogeni călugărului Partenie: «încă şi turcii pe
aici sînt tare răi, şi sălbateci, mereu ne asupresc şi ne ruinează, bisericile ni le ard, la care găsesc
argint, îl fură, icoanele le nimicesc, şi la nimeni nu ne putem jă lu i: paşa nu te primeşte, Ţarigradul
e departe, iar noi ruinaţi» (Gheorghe G. Bezviconi, Călătoriruşi In Moldova şi Muntenia, Bucureşti,
1947, p. 349). De asemenea, în 1851, carantina Galaţi raporta următoarele despre Dobrogea: «Turcii de
prin sate, deşi ocîrmuirea, prin necontenite firmanuri, voeşte a-i aduce la cale dreaptă, ei, din bigoterie, nu urmează şi tot înpilează pe creştini» (Tudor Mateescu, -Documente privind istoria Dobrogei
(1830-1877), Bucureşti, 1975, p. 162).
21. La 1850, Ion Ionescu de la Brad constata că nu se aştepta să găsească în Dobrogea abu
zurile de altădată
ale paşalelor devenite abuzurile unui mare număr de funcţionari otomani (Victor
Slăvescu, Corespondenţa între Ion Ionescu de la Brad şi Ion Chica, 1846—1874, publicată de..., Bucu
reşti, 1943, p. 129).
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dar, «rămîind sărac şi strein de părinţi», fusese turcit «cu sila». Acum voia să ră
mână în principat «ca iarăşi să-şi priimească legea sa şi să se boteze, neputînd a
mai suferi supt acel fel de ju g » 22. La 13 decembrie 1841 fugea, de asemenea, în
Ţara Românească, Petre sin Trilu Bacalu din Silistra, în vîrstă de 14 ani, care fusese
slugă la un turc din acel oraş, la băcănie şi care fusese ameninţat cu moartea de
stăpînul său ca să se «turcească» 23. La fel trecea la stînga Dunării, în ziua de 8
martie 1842, pe ascuns, un băiat numit Nicola din satul Aliman, din cauza unor
«sluiri ce au suferit din partea turcilor ca să priimească moametismul»24. Peste
două zile venea la Călăraşi un alt tînăr din Dobrogea, Iancu, «trecut în taină din
Turchia pentru nişte siluiri ce se amerinţa să sufere cu priimirea cre d in ţi< i> tur
ceşti» 25. In acelaşi oraş cerea adăpost, în aprilie 1846 şi Nicolae Apostolescu, «ru
mân din Silistra», în vîrstă de 19 ani, arătînd că fugise deoarece, «fiind croitor la
ostaşi», aceştia voiseră să-l «turcească» 26.
în martie
1851,se refugia în Ţara Românească tînărul Nichiior Tănase, de fel
tot din Silistra, care lucrase pe corabiaunui turc din acel oraş. Ajuns cu o încăr
cătură de grîula Istanbul, stăpînul său
a vrut să-l treacă forţat la islamism, ceea
ce l-a făcut să ceară sprijinul consulului român, care l-a ajutat să ajungă la Brăila 27.
în acelaşi an, la 28 aprilie, doi tineri din satul Groapa Ciobanului, Marin Radu
şi Stan Coman, slugi la un turc, fugeau în Ţara Românească, declarînd că stăpî
nul lor era gata să-i «piarză», fiindcă acesta intenţionase să-l turcească pe un
alt servitor al său, Manole, iar ei îl povăţuiseră să nu-şi lase «legea pravoslav
nică» şi să se ascundă, iar stăpînul lor dovedise acest fa p t28.
Fuga românilor din Dobrogea la stînga Dunării, pentru salvarea vieţii sau
pentru păstrarea credinţei străbune, s-a intensificat în timpul războiului Crimeii
(1853— 1856), cînd
silniciile, persecuţiile şi jafurile împotriva populaţiei creştine
au luat a m p l o a r e D u p ă acest război au urmat prădăciunile cerchezilor, coloni
zaţi de guvernul
otoman în Dobrogea30, care,prin cruzimea manifestată faţă
de creştini31, au determinat, de asemenea, refugierea multor români dobrogeni
peste flu v iu 32.
Aceleaşi presiuni şi samavolnicii le aveau de suferit, pentru a adopta religia
mahomedană, şi românii veniţi din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania spre.
a se angaja ca păzitori de vite la turcii şi tătarii bogaţi de Dobrogea 33 sau în alte
slujbe la aceştia. Astfel, în anul 1839, tînărul Tudor sin Popa Dinu din
Măgureni
■

1

#

22. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei..., p. 83—84.
23. Ibidem, p. 109.
24. Ibidem, p. 111.
25. Arh. St. Buc., fond Ministerul de Război, Departamentul ostăşesc, Dosar 21/1842, f. 420.
26. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei..., p. 130.
27. Ibidem, p. 160.
28. Arh. St. Buc., fond Comitetul Carantinelor, Dosar 1079/1851, f.
50.
29. Tudor Mateescu, Documente privind istoria D obrogei..., p.
179—180, 182—186,
188, 191—192,
104, 196-197, 199, 202, 207-208, 214.
30. Marc Pinson, Ottoman colonization o f the Circassions in Rumili after the Crimean War, in
«Ktudes balkaniques», V III, Sofia, 1972, nr. 3, p. 71—85.
31. F. Bianconi, La question d*Orient dâvoilâe ou la vâritâ sur la Turquie, Paris, 1876, p. 26—27,
178; F. Kanitz, op. cit., p. 56; Brutus Cotovu, Cerchezii. Un neam dispărut din Dobrogea, in «Analele
Dobrogei», II (1921), nr. 3, p. 394-416.
32. Tudor Mateescu, Docw nente privind istoria Dobrogei..., p.
248, 251, 253 —254, 295, 297 —298*
33. Pentruaceşti păstori vezi Tudor Mateescu, Ştiri noi 'despre prezenţa mocanilor in
Dobrogea
in timpul stăpînirii otomane, [I], în «Revista Arhivelor», anul X L V III (1971), voi. X X X III, nr. 3, p. 408.
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(judeţul Ialomiţa), intrat ca slugă la un turc din Silistra, este nevoit să se întoarcă
pe ascuns la stînga Dunării, deoarece stăpînul său «umbla» a-1 turci34. Aceasta era
de altfel soarta unor asemenea tineri, aflaţi fără nici o protecţie şi despre care Ion
Ionescu de la Brad spunea că, odată ajunşi «în mîna tătarilor şi turcilor, cad în
robie»35. In ianuarie 1841, carantina Gura Ialomiţei făcea demersuri pentru aducerea
unui copil din acel sat, Dinu Neagu Erghilan, în vîrstă de 10 ani, care ajunsese în
Dobrogea, «ca nu cumvaşi cu vremea şi nevîrstnic fiind, să-şi tăgăduiască credinţa
în care acum este» 36.
La 17 decembrie 1843, Dimitrie Ştefănescu, de fel din Piteşti, care slujise timp
de doi ani la caii unui bogătaş din Dobrogea, se prezenta la Călăraşi, declarînd că,
la un moment dat, se văzuse înconjurat de mai mulţi turci, care-1 îndemnau să-şi
lepede «creştineasca lege» iar el nevrînd, aceştia au umblat să-i «ridice viiaţa». A
fost sfătuit de «ciorbagii» (notabilii creştini ai locului) că alt mijloc de scăpare nu
are decît de a alerga «la milostivirea prinţipatului Ţ ă r i< i> Rumâneşti»37. De ase
menea, la 16 septembrie 1844, venea la Brăila mocanul Zaharia Nica Stroe, originar
din satul Beclean («Betleem»), fugit din Dobrogea, deoarece tătarul la care slujea
ca cioban vroise «prin silnicie a-1 turci» 38.
Alt păstor, Ion sin Petre, de fel din satul ialomiţean Gura Balii, se refugia la
Călăraşi, făcînd următoarea declaraţie: «acum de sînt 7 ani de zile de cînd mă aflu
slujind la un turc din oraşul Silistra şi anume Meemet, ce-i zice şi Topci Başa, care
avînd să iau de la dînsul lei 1052, în cîte rînduri îi ceream, mă punea la caznă39,
zicîndu-mi să mă turcesc, că mă voi face sfînt, pentru că legea noastră este spur
cată. Această caznă o pătimeam... şi la cîşla dumnealui, unde o avea la Satu Nou,
pentru că acolo avea un nazîr... peste ciobani, asemenea şi acela mă căznea, arătîndu-mi precum mai sus zic, şi eu, nevrînd să calc întru acest foc cu lepădare de
lege, mi-am luat o luntre, chiar a noastră, şi., am trecut drept la pichetul Ulmul» 40.
La 17 martie 1845, cerea grănicerilor români «scăparea vieţii sale» Ioniţă Giurgescu, originar din Tehomiru (judeţul Mehedinţi), fugit de la satul Ceatalorman
din Dobrogea, unde stăpînul său, geambaşul Bechir, «de mai multe ori il tot silea
ca să se turcească, la care nevoind el cu nici un chip a se îndupleca, acest turc
hotărîse să-l împuşce»41. Tot în anul 1845, doi ostaşi din trupele de grăniceri ale
Ţării Româneşti au fugit în Dobrogea, angajîndu-se ca slugi la un turc numit Osman,
în urma presiunilor acestuia, unul dintre ei, Ion Iacov Olaru, a fost’ nevoit să treacă
la islamism ; celălalt, Ion Neagoie Ciocoiu, refuzînd, a fost împuşcat. După un timp,
supravieţuitorul a izbutit să fugă, revenind la stînga Dunării, unde s-a întors la
vechea credinţă42. In decembrie 1846, se înfăţişa la carantina Călăraşi Vasile sin
34. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei..., p. 91.
35. Victor Slăvescu, op. cit., p. 130.
36. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei..., p. 104.
37. Arh. St. Buc., fond Comitetul Carantinelor, Dosar 1142/1843, f. 364 bis, 365.
38. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei..., p. 123. Vezi şi Tudor Mateescu, Ştiri
noi despre prezenţa mocanilor în Dobrogea In timpul stăpinirii otomane, II, în «Apullum», XI, Alba
lulia, 973, p. 431-432.
39. Despre obiceiul bogătaşilor tătari şi turci din Dobrogea de a-i ameninţa sau chiar de a-i
omorî pe păstorii români, pentru a nu le mai plăti simbria, vezi Tudor Mateescu, Ştiri noi despre
prezenţa mocanilor în Dobrogea...^ I, p. 408—409, 413, 415—416.
40. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei..., p. 125—126.
41. Ibidem, p. 126.
42. Arh. St. Buc., fond Ministerul de Război, Departamentul ostăşesc, Dosar 137/1845, f. 173.
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Popa Vasile, de fel din oraşul Roman, care lucrase pe Dunăre, la şaica unui turc
din Dobrogea/ de unde a trebuit să fugă însă, deoarece se afla în pericol de a fi
turcit cu sila 43,
Se adaugă şi cazul unor mocani, de regulă ciobani simbriaşi, care, prin căsă
toria cu turcoaice, erau obligaţi să adopte islamismul. într-o astfel de situaţie se
afla un mocan pe care istoricul G. Popa Lisseanu l-a cunoscut personal prin sudul
Dobrogei şi care, deşi ar fi vrut să revină la vechea credinţă, teama, ca şi interven
ţia familiei, chiar a fiilor săi născuţi musulmani, îl împiedicau să facă acest pas44.
Asemenea cazuri constituiau totuşi veritabile excepţii, deoarece, aşa cum constata
şi Ion Ionescu de la Brad la 1850, mocanii statorniciţi în Dobrogea se căsătoreau
cu românce autohtone45, iar tinerii dobrogeni îşi aduceau uneori soţii dela stînga
D unării46. Căsătoriile aveau loc aşadar între fiii aceluiaşi neam.
Trecerea la islamism însemna, în mod obligatoriu, ieşirea persoanei respective
din rîndurile poporului român j lepădarea de lege era urmată, totdeauna, de lepă
darea de neam. Aceasta deoarece îmbrăţişarea, de bună voie sau în mod silnic, a
religiei mahomedane, în condiţiile în care Dobrogea era o provincie a unui mare
stat islamic, avea drept consecinţă turcizarea.
Şi singura forţă care putea stăvili acest fenomen era Biserica Ortodoxă. Insti
tuţie recunoscută oficial de puterea centrală otomană, ea a deţinut un rol de prim
ordin în .toate domeniile vieţii sociale, exercitînd o influenţă covîrşitoare asupra
populaţiei româneşti.
Apărînd credinţa străbună, Biserica Ortodoxă Română a fost, în acelaşi timp,
unul din principalii factori în lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a românilor
din-Dobrogea.

Tudor MATEESCU
\

\

43. Ibidem, fond Comitetul Carantinelor, Dosar 774/1846, f. 388.
44. G. Popa-Lisseanu, încercare de monografie asupra cetăţii Dirstorul — Silistra, Bucureşti, 1913,
l>, 56, în notă.
45. I. Ionescu [de la Brad], Excursion agricole dans la plaine de la Dobroudja, Constantinople,
IN50, p. 117.
46. Victor Slăvescu, op. cit., p. 107.

UN MANUSCRIS PSALTIC GREC-ROMÂN EXISTENT
ÎN BIBLIOTECA INSTITUTULUI TEOLOGIC DIN SIBIU
Deşi prin tipărirea primelor cărţi de muzică psaltică în limba română s-a reali
zat un salt important în evoluţia muzicii bisericeşti cele trei tipărituri din 1823 ale
lui Macarie Ieromonahul făcînd o adevărată epocă, totuşi manuscrisele muzicale
psaltice au circulat multă vreme şi după această dată. Aceasta, fie, din motivul că
tipăriturile erau insuficiente ca număr, fie din cauză că manuscrisele reflectau o
dorinţă mai personală a posesorilor lor întrucît ele conţineau o varietate mai mare
de cîntări. Acest din urmă motiv, satisfăcea o pasiune adesea habotnică a unor
cîntăreţi care nu se mulţumeau cu ceea ce le ofereau noile tipărituri. Evident, cei
care aveau asemenea manuscrise erau specialişti în muzica psaltică. De obicei, cei
mai buni copişti erau monahii, care, pe lîngă răbdarea şi timpul necesar, aveau şi
o deosebită pricepere în arta scrisului muzical, fiind ei înşişi buni cîntăreţi de
muzică bisericească. O parte din aceste manuscrise cuprindeau cîntări variate gre
ceşti şi româneşti, reflectînd dorinţa de românizare a tuturor cîntărilor bisericeşti.
Manuscrisul de care ne ocupăm este unul din acestea şi se găseşte înregistrat
în Biblioteca Institutului teologic din Sibiu, la cota nr. 144 mss.

Descriere, autor, conţinut, valoare muzicală. —

Manuscrisul este copertat
cu piele. Pe cotor se păstrează încă diverse imprimări aurite, în trei serii (straturi),
între ele două rozete aurite. Formatul 12 X 17 X 5 cm. Hîrtia este foarte bună,
fără filigrane şi conţine în forma actuală, 1020 pagini. Dintre acestea, primele 10
pagini sînt nescrise. De la pag. 11—983 sînt scrise. De la pag. 984— 1020 nescrise.
Din filele nescrise de la sfîrşit sînt smulse aproximativ 150 pag., probabil pentru
hîrtia bună spre a fi folosită. Dintr-o notiţă scrisă cu cirilice pe coperta din spate
deducem că manuscrisul ar fi avut 1170 pagini. Iată notiţa: «60 coaie hîrtie scrisă
şi 13 iaste nescrisă. (1)851 aug. 2». Numerotarea paginilor s-a făcut ulterior. Cartea
este scrisă cu cerneală roşie şi neagră. Cu roşu sînt scrise iniţialele, mărturiile cîn
tărilor, semnele timporale, ftoralele. Este scrisă în notaţia reformei. Scrierea notelor
muzicale este foarte frumoasă şi corectă. Se pare de aceeaşi mînă. Textul grecesc
însă are multe greşeli de ortografie, care uneori produc confuzii. Starea manuscri
sului este bună, nefolosit.
Autorul. — Pe paginile 11— 18 în partea de jos, este scrisă cu cerneală roşie,
cu cirilice, următoarea notiţă din care putem deduce copistul, posesorul şi conţinutul
general al lucrării: «Această cărticică, rînduiala Utreniei este a mea înainte iscălitu ;
scrisă de mine împreună cu altă mică cărticică, rînduiala Leturghiei la -anul 1823,
aug. 23. Semnează: Isidor Ierodiaconul; şi Irmologhios-kalofonikos l-am scris la
anul 1829, dec. 30».
Prin urmare, copistul este un monah, Isidor, care avea preocupări deosebite
pentru muzica bisericească, întrucît mărturiseşte că a mai scris încă două c ărţi: un
Liturghier şi un Irmologhion. Cine este acest monah şi de unde a venit manuscrisul
la Sibiu, nu se ştie. Vom putea să ne formăm o părere după ce vom cunoaşte con
ţinutul manuscrisului.
Conţinut. — Aşa cum afirmă, în general, în notiţa amintită, cartea este o
colecţie de cîntări variate din slujba Utreniei, dar şi a Vecerniei ş.a. pe care el le
grupează după genul şi ordinea cronologică.
p. 11—48 : Anixandare (greceşti) în 28 stihiri, glas VIII.
p. 49— 86 : Anixandarele moldoveneşti scoase întru asemenea de pe cele greceşti, glas VIII. Acelaşi
număr de stihiri şi aproape la fel de lungi. Traducerea muzicală s-a făcut aproape identic.
p. 87—108 : Anixandare moldoveneşti facerea lui kir Kalinic ierodiaconul, glas VIII. Acelaşi
număr de stihiri. Melodii, într-adevăr ceva mai originale fată de cele anterioare, care, erau traducerea
fidelă grecească. Autorul acestor Anixandare este desigur român.

DIN TRECUTUL BISERICII NOASTRE

363

p. 109—115: Fericit bărbatul (greceşte), glas VIII. Fără indicaţia autorului. Cîntarea.începe cu o
formulă de intonaţie pentru stabilirea atmosferei glasului VIII pe cuvintele «Anir alliluia», după care
intră în textul psalmului.
p. 116-123: Fericit bărbatul (româneşte) în stihuri* glas VIII. Fără autor. Dar esteidentică cu
cea anterioară grecească. Prin urmare poate fi vorba de o traducere a ei. Formula iniţială este pe
cuvintele «bărbatul aliluia».
p. 124—138: Fericit bărbatul (greceşte) de Hurmuziu Hartofilakos, glas VIII. Aceasta nu mai are
formulă de intonaţie ca celelalte două, ci intră direct în textul psalmului. Autorul este unul din iniţia
toriireformei muzicii psaltice. Vom mai întîlni cîntări de el în cuprinsul cărţii. Melodiile se deosebesc
mult de cele anterioare.
p. 139—170 : Doamne strigat-am (greceşte) compoziţia lui Iacob, neuitatul dascăl şi protopsalt al
Bisericii celei mari, pe toate glasurile, începînd cu glasul I pînă la al VlII-lea. Din fiecare glas se
dau numai cîte două stihiri. Melodii mult melismate.
p. 171—199: Polieleu (greceşte) aranjat de Ioan, protopsaltul marii Biserici, glas I. Melodii mult
melismate. Paginile 190—199 exemple de treremuri.
p. 200—221: (Polieleul) Facerea lui Anastasie (greceşte), glas. IV.
p. 222—249 : Polieleul pus pe note de acelaşi Ioan protopsaltul (greceşte), glas IV.
p. 250: Polieleulcompoziţia luiDaniil protopsaltul
(greceşte), glas IV. Melodii foarte melismate,
grele, cu multe modulaţi.
p. 284—318: Polieleu (greceşte) compoziţia fericitului Petru Lampadarie Peloponisianul, glas V.
Melodii clasice, cu multe modulaţi. Acest Polieleu este reprodus identic în cartea sa de muzică biseri
cească «Buchet musical», de Neagu Ionescu, p. 34 sq., anul 1881.
p. 319 : (Alt) Polieleu (greceşte), glas I, fără autor, dar după stil asemănător cu cel anterior al
lui Petru Lampadarie.
p. 347 : (Alt) Polieleu (greceşte), glas VI, fără autor. Probabil tot al lui Petru Lampadarie, întrucît
şi cel următor este tot al lui.
p. 371: Polieleu (greceşte), glas VII (varis) al Iui Petru Lampadarie. Melodii foarte bogate în
melisme şi treremuri.
p. 405: Polieleu (greceşte) care se cîntă lasărbătorile Preasfintei Stăpînei noastre de
Dumnezeu
Născătoare, care a fost pus pe note de dascălul nostru Gheorghe Criteanul, glas VII (varis), din zo.
La fel foarte bogat în melisme şi treremuri.
p. 443: Polieleu (greceşte) compoziţia prea talentatului muzicant şi dascăl Hurmuziu, glasul VIII.
Probabil tot Hurmuziu Hartofilaxul.
p. 483 : Psalmul Aliluia al Polieleului, glas VIII (româneşte). Fără autor.
p. 493 : Psalmul Polieleului (greceşte) compus de mine Hurmuziu, dascălul noii şcoli de muzică
după sistema cea nouă, din dispoziţia (la cererea) preasfinţitului mitropolit al Moldovei kir Veniamin,
Klos III. La rîul Vavilonului.
p. 501: Psalmul lui David (greceşte) compus de mine Grigorie Lampadarie, de la marea Biserică
«» lui^ Hristos, din dispoziţia preasfinţitului mitropolit kir Veniamin al Moldovei, la anul 1817, glas III.
I.n Rîul Vavilonului. Probabil că mitropolitul Veniamin Costache le-a cerut acestor doi corifei ai muzicii
bizantine să scrie fiecare, independent, cîte o melodie la Psalmul Polieleului. Melodiile, într-adevăr sînt
originale şi foarte frumoase.
p. 508: Facerea lui kir Kalinic ierodiaconul (româneşte), glas III. La Rîul Vavilonului. Probabil
i fl după cele două variante anterioare, cîntăreţul român a compus această cîntare, cu care se aseamănă.
In special cu cea a Iui Grigorie Lampadarie.
p. 519 : Evloghitariile (Binecuvîntările) facerea lui kir Petru Lampadarie (greceşte), glas V.
p. 525 : Evloghitarele moldoveneşti, glas V, scrise după cele greceşti.
p. 531: Alte Binecuvintări melodioase (greceşti), glas V, asemănătoare cu cele dinainte. Fără autor,
p. 541 : Binecuvîntările moldoveneşti, glas V, altă melodie,
p. 551-556 : Alte Binecuvintări (greceşti), glas V. Fără autor.
p. 557 : Evloghitarii (româneşti), glas V cu modulaţi în glas I. Mult deosebite de cele anterioare,
p. 565 : Antijoane (greceşti) cîntate la sărbători, ale aceluiaşi Petru Lampadarie, glas IV, leghetos.
Accste Antifoane sînt transcrise şi de Neagu Ionescu în cartea citată la pag. 51—52.
p. 567 : Alte (Antifoane) prescurtate la sf. Evanghelie aranjate de mine Grigorie Lampadarie,
Iţlim II. «Toată suflarea» şi «Intru mulţi ani» (greceşte),
p. 568 : Altele ale aceluiaşi (greceşte) glas II.
p. 570 : Cînd se primeşte arhiereul (greceşte) glas II.
p. 575 : Altele mai strălucitoare (greceşte) tot glas II, ale lui Petru Lampadarie.
p. 580 : Uşile Pocăinţei (româneşte) ale lui kir Visarion Ieromonahul, glas VIII.
p. 587 : Toată suflarea (greceşte) al lui Iacob protopsaltul, glas I, şi în continuare pe toate gla~
•utile, pînă la pag. 610.
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p. 611—672: Voscresnele Învierii (greceşte) alcătuite din cele vechi cu înfrumuseţare de fericitul
Iacob protopsaltul marii Biserici a lui Hristos, pe toate glasurile.
p. 672: Doxologii (greceşti) armonizate de către Grigorie Lampadarie şi Hurmuz dascălul. Pre
zenta a lui Hurmuz, glas V. începe cu anunţul diaconului «Slavă ţie celui ce ne-ai arătat lumina»,
p. 683—719 : Alte Doxologii ale lui Hurmuz (greceşti), pe glas. II şi IV.
p. 720 : A lui Grigorie Lampadarie, glas V. (greceşte).
p. 729 : Doxologie (grec.) a lui Iacob protopsaltul, gl. V ; p. 738 : Alta a aceluiaşi, gl. II (grec.),
p. 748 : A lui Grigorie Lampadarie, glas VII (varis) (greceşte),
p. 758 : A lui Gheorghe Criteanul (greceşte), glas VIII.
De la p. 769—873 o serie de Doxologii (greceşti) pe diferite glasuri de Ioan protopsaltul, Petru
Lampadarie, Vizantie, Daniil protopsaltul, Grigorie Lampadarie.
p. 874 : Cu noi este Dumnezeu, pe mare, la Priveghere (autorul indescifrabil), glas VIII (româneşte),
p. 885 : Idem, facerea lui kir Visarion ieromonahul, glas VIII (româneşte),
p. 887 : A lui kir Visarion (greceşte), glas VIII.
p. 893 : Următoarele s-au armonizat de către prea talentatul dascăl în muzică Hurmuziu, la cererea
preasfinţitului mitropolit al Moldovei Veniamin, glas VIII. Cu noi este Dumnezeu
(greceşte),
p. 902 : Al lui kir Visarion Ierom. glas VIII (rom.). Cu noi este Dumnezeu,
p. 907 : Facerea lui kir Kalinic ierodiaconul (grec.), glas VIII. Cu noi este Dumnezeu,
p. 911 : Acatistul armonizat de cei vechi, glas VIII (grec.),
p. 917 : Troparul Acatistului (Porunca cea cu taină...) (rom.), glas VIII.
p. 929 sq. : Cintări pentru Săptămina Mare (grec.) dif. glasuri, fără indicarea autorilor,
p. 947 : In sf. şi marea Vineri (rom.) la Vecernia cea Mare, «Pe tine cela ce te îmbraci cu
lumina», glas V, facerea lui kir Kalinic ierod.
p. 952 : La prea luminata înviere (grec.) a lui Hrisant protopsaltul glas V.
p. 958 : Ziua învierii (rom.) glas V (se termină cu 10 pag. de treremuri grec.),
p. 971—972 : Hristos a inviat (grec.) glas V.
p. 973—983 : La Vecernia cea mare la Vohod, glas II, Lumină lină, româneşte. Se pare a fi
scrisă de altă mînă.

Prin urmare, un conţinut foarte bogat şi variat cu cîntări din slujba Vecerniei,
Utreniei şi Pavecerniţei, precum şi din slujba Acatistului. Autorul a avut preferinţă
pentru compozitorii renumiţi în muzica psaltică : Petru Lampadarie, Grigorie Lampa
darie, Hurmuziu hartofilaxul, Hrisant protopsaltul, Gheorghe Criteanul, Ioan şi Iacob
protopsalţi, Daniil şi Vizantie ş.a. de la marea Biserică din Constantinopol, dar şi
pentru o seamă de compozitori români, după cum şi o seamă de cîntări luate din
tradiţia orală bisericească.
Intrucît numele mitropolitului Veniamin Costache este pomenit de cîteva ori,
deducem că este vorba de un copist sau dascăl din şcoala acestuia de la Socola,
sau de la Neamţ, despre care însă nu ştim nimic.
Cea mai mare parte din cîntări sînt greceşti, ceea ce înseamnă că autorul cărţii
noastre era un bun cunoscător al limbii şi muzicii greceşti bisericeşti. Dar sînt
foarte multe şi româneşti, autorul le zice «moldoveneşti». O parte din ele sînt tra
duceri făcute aidoma după cele greceşti. Este important că pentru prima dată într-un
manuscris muzical bilingv apare această titulatură clară, independentă. Oricum s-ar
înţelege însă acest termen, este clar că melodiile cîntărilor sînt mult tributare celor
greceşti, probabil că autorii versiunilor româneşti nu erau nici ei români de origine,
ci numai stabiliţi în ţară cu diverse atribuţii pe linie bisericească. Sau dacă erau
y români, atunci se vede că tălmăcirea cîntărilor bisericeşti în româneşte era încă
sub influenţa stilului muzical grecesc. De abia acum ei încep să-şi cîştige încredere
în forţele proprii, acţiune care va lua amploare şi se va desăvîrşi curînd prin Anton
Pann şi contemporanii săi.
La Sibiu, acest manuscris, se pare că a ajuns pe vremea lui A. Şaguna, care
este ştiut că purta o susţinută legătură cu Moldova şi mai ales cu mănăstirea Neamţ,
cu renumitul stareţ Neonil. Intrucît pe fila de copertă este scrisă o menţiune cu
data de 2 aug. 1851, cu o grafie care seamănă cu cea a lui Şaguna, s-ar putea ca
el să fi aparţinut lui Şaguna, deşi nu poartă semnătura lui.
Sperăm ca în viitor să transcriem cîteva cîntări bisericeşti din Moldova spre
a vedea exact care este în timp contribuţia muzicală autohtonă.

Diac. Asist. Ion POPESCU

*
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ECLEZIOLOGIE ŞI ECUMENISM ÎN GÎNDIREA
PREA FERICITULUI PATRIARH JUSTINIAN
(Partea a Il-a: Ecumenismul)
i

I. TEMEIURILE ECUMENISMULUI
Ecumenismul este inseparabil de ecleziologie, deoarece el presupune existenta
vizibilă a Bisericii, una şi unică. Una nu este o expresie numerică, ci este o struc
tură calitativă, structura unităţii pe care o dă comuniunea în credinţă, în doctrină,
taine, cult şi disciplină canonică. întreaga doctrină ecumenistă a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian poartă pecetea ortodoxă a acestei structuri *a Bisericii
apostolice şi tradiţional patristice. Ecumenismul ortodox îşi are fundamentul în co
muniunea în Hristos şi Duhul Sfînt, care sînt, aşa cum spune Sfîntul Irineu, «cele
două miini» ale Tatălui cu care sculptează chipul nostru cel nou pentru împărăţia
cerească. Pînă la marea schismă, conceptul de Biserică ecumenică, sau Biserică uni
versală, ca unitate de credinţă şi de extensiune teritorială şi geografică a avut
aceeaşi sferă şi acelaşi conţinut pentru întreaga Biserică creştină. După 1054, con
ceptul de ecumenism, aşa cum a fost înţeles şi aplicat în Biserică şi în Sfintele sinoade, nu a fost modificat în Ortodoxie. In ecleziologia catolică, medievală şi mo
dernă, însă, s-au. produs modificări care au avut repercusiuni imediate şi directe
asupra concepţiei despre ecumenism. Nu intră în iconomia studiului nostru analiza
acestei situaţii, dar o menţionăm, pentru că doctrina primatului papal, a infaili
bilităţii şi a jurisdicţiei directe a Scaunului lui Petru pun ecumenismul romano-catolic într-o altă perspectivă decît ecumenismul ortodox. Ne găsim, deci, în faţa a
două mentalităţi şi a două atitudini practice deosebite. Biserica Ortodoxă se des
chide ecumenic, pe teme de interes practic, imediat, tuturor creştinilor, indiferent
de confesiune, fără să abandoneze, sau să altereze tezaurul său doctrinar şi sacramental-cultic. Ea va situa problema credinţei şi adevărului creştin, pe primul
plan, pentru că unitatea practică nu presupune şi realizarea unirii aceasta este
do resortul credinţei şi de perspectiva viitorului. In «ecumenismul» catolic, s-a pro
dus o disjuncţie între prezenţa sau lucrarea sacramentală, tainică a lui Hristos şi
doctrina Sa, revelaţia Sa ca adevăr. Lucrarea lui Hristos nu poate fi, însă, împăr
ţită în lucrare harică, fără adevăr, sau în lucrarea adevărului, fără har. Trupul său
imlc, Monarhia Tatălui, colaborarea Fiului şi Sfîntului Duh în opera de mîntuire con
stituie o unitate indivizibilă. Aceasta este poziţia doctrinară şi teologică a orto
i
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doxiei. Evident, timpurile modeme au pus noi probleme ecumeniste, care au dus
la o lărgire a conceptului actual despre ecumenism, fără să-i modifice, însă, con
ţinutul, fondul determinat de ecleziologie.
Prea Fericitul Patriarh Justinian îşi întemeiază gîndirea sa ecumenistă pe tra
diţia ortodoxă creştină şi pe marile frămîntări şi exigenţe ale lumii contemporane.
Contopirea acestor două izvoare, a acestor două realităţi a dus la elaborarea unui
ecumenism original. Ecleziologia şi cosmologia Sfîntului Apostol Pavel formează
prima sursă: «în Hristos, creaţia a devenit o comunitate ecumenică, un trup uni
versal» (Efes. III, 6). Biserica are şi ea această dimensiune ecumenică, prin des
chiderea ei plină de răspundere faţă de lume, prin colaborarea ei vie şi activă
cu societatea umană...
«Agape» este forţa care ne împinge la «koinonia» cu cel credincios şi la «diaconia» a c e s tu ia A n tro p o lo g ia creştină consideră fiinţa omenească dintr-un unghi in
tegral : prin constituţia sa organică, creştinul trăieşte într-un sistem relaţional vital
cu natura, cu valorile spirituale şi cu societatea. Credinciosul nu poate fi disociat
nici de natură, nici de spirit şi nici de societate; acestea formează un triregn unit
în monada umană. în aceste condiţii fiinţiale tridimensionale organice, Biserica în
săşi îşi exercită lucrarea ei soteriologică pe aceste trei dimensiuni şi prin ele.
Reconsiderat în adevărata lumină a Evangheliei lui Hristos, creştinul, prin struc
tura sa tridimensională, este un centru de convergenţă a celor trei categorii de ener
gii organice: natură, spirit şi societate. Mîntuirea nu implică nici lepădarea spi
ritului de natură, nici a naturii de spirit şi nici a amîndurora de societate, ea nu se
efectuează prin opoziţia şi antagonismul lor, ci prin dinamizarea lor echilibrată, ar
monică, în fiinţa unică şi unitară a noastră.
Pe fundamentul acestei antropologii hristologice, pe ipostasul teandric al lui
Hristos a construit Prea Fericitul Patriarh Justinian ecumenismul. Creştinătatea este
o comunitate ecumenică, iar Biserica îşi exercită structura sa ecumenică «prin co
laborarea vie şi dinamică...». Adevărata dimensiune ecumenică a Bisericii constă
în deschiderea spre toţi credincioşii.
Spiritul ecumenic adevărat se manifestă prin cunoaştere şi comuniune. Cu
prilejul vizitei ecumenice făcută Bisericilor creştine din R. F. Germania, în 1970,
Prea Fericitul Patriarh a arătat că «cel mai mare rău al creştinismului este necu
noaşterea dintre noi. De aceea e bine să ne cunoaştem şi să împrumutăm unii de
la alţii, ca să putem răspunde întrebărilor ce ni le pune lumea de azi»2. Punînd
cunoaşterea la baza iubirii creştine Prea Fericirea Sa acordă acesteia puterea comu
niunii, a deschiderii noastre faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni şi, implicit, slu
jirii reciproce.
Mişcarea ecumenică actuală este o lăudabilă acţiune de depăşire a crizei unei
voite ignorări intercreştine, a rezervei şi suspiciunilor în care se înveşmîntau Bi
sericile 3.
Spiritul originar al fraternităţii creştine a fost restaurat, ceea ce constituie un
mare cîştig pentru lumea creştină. Acest spirit consta în legături directe între comu
nităţile sau bisericile creştine, fie prin trimişi, fie prin scrisori pe care şi le triImiteau episcopii, spre a ţine la curent pe ifraţii lor întru Domnul de cele ce se
1. Apostolat social, IX, Bucureşti, 1968, p. 191—192.
2. Ibidem, X, Bucureşti, 1971, p. 269.
3. Ibidem, p. 278.
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petrec în comunitatea locală, acţiuni menite să păstreze unitatea de viaţă creştină,
în credinţă, în iubire şi în adevăr.
Comunităţile sau Bisericile originare erau ca nişte vase comunicante ale Duhu
lui Sfînt, care prin harul său menţinea viaţa creştinilor la acelaşi nivel. Reluarea
acestei comuniuni prin diferite mijloace moderne este un progres netăgăduit în viaţa
Bisericilor creştine.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor caută noi forme de apropiere între Biserici,
stabilind principiile de convergenţă şi ocolind focarele de divergenţă. In toamna
anului 1962, la puţin timp după ce Biserica Ortodoxă Română a reintrat în Miş
carea ecumenică, cu ocazia vizitei unor reprezentanţi ai Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, Prea Fericitul Patriarh Justinian a arătat clar ce aşteaptă Biserica Orto
doxă Română de la conducerea acestei m işcări: «Să lucreze aşa cum au lucrat cul
tele din ţara noastră, căutînd să reliefeze punctele care le apropie şi să rezolve
problemele care le sînt comune, fără să atingă învăţăturile de credinţă ale cuiva,
ci păstrînd respect credinţei şi cultului fiecăruia. Ne socotim fii ai aceluiaşi Părinte
şi credem că fiecare dintre noi nu are altă misiune, mai înaltă decît aceea de a
face dn credincioşii noştri fii ai lui Dumnezeu...» 4.
Intr-un studiu special, închinat preocupărilor ecumenice actuale, Prea Ferici
tul Patriarh Justinian a pus, astfel, în evidenţă noile ţeluri ale ecumenismului: «Ţe
lurile pe care Consiliul Ecumenic al Bisericilor se străduieşte să le atingă în lu
crarea sa s în t: să întărească angajamentul creştin în problemele contemporane;
să lărgească conştiinţa ecumenică pînă la interpretarea unităţii Bisericii; să adîncească umanismul evanghelic pentru a îmbrăţişa şi a înţelege în lumina lui pers
pectivele. Consiliul Ecumenic al Bisericilor se va strădui să promovezeprincipiile
l-vangheliei5. Aşadar, în primul rînd, Prea Fericirea Sa accentuează transformarea,
lărgirea conştiinţei ecumenice, a cărei expansiune trebuie să pornească de la nu
cleul ecumenismului confesional, să-şi lărgească cercul de cuprindere la ecumenismul interconfesional, intercultic, interreligios, şi să ajungă la forma sa desăvîrşită.
Această caracteristică a ecumenismului contemporan este expusă astfel de Prea
fericirea Sa, într-o adevărată prelegere ţinută în faţa preoţimii Capitalei: «Năzuinţa
ecumenistă contemporană, aspiraţia creştinismului de azi spre unitate, exprimă voinţa
Bisericilor de a ieşi din izolare, din atitudinea de depreciere reciprocă (...) Ea izvo
răşte din conştiinţa că, dincolo de toate diferenţele, toţi sîntem fraţi în Hristos şi că
Iubirea comună faţă de Hristos trebuie să ne apropie şi să ne facă să colaborăm
în problemele vitale ale timpului. De aceea lupta
pentru pace şi străduinţa după
unitatea creştină, urmărind scopuri ale aceluiaşi duh, trebuie să se completeze reci
proc. Nu se poate concepe unirea Bisericilor fără pace (...)6.
Din seria punctelor de convergenţă ecumenistă, mai stau în cap de listă drep
tatea socială, libertatea şi independenţa popoarelor, întrajutorarea frăţească între
popoare. Toate aceste chestiuni nu pot fi separate de credinţa creştină, pentru că
olo sînt impuse de contemporaneitatea lui Hristos. La Geneva, «Cetatea păcii şi a
ecumenismului» 7 Prea Fericitul Patriarh Justinian afăcut o amplă expunere a conropţiei ecumenice contemporane a Bisericii Ortodoxe
Române.
«Biserica noastră este fericită să constate că în cadrul Consiliului Ecumenic al
bisericilor (...) se confruntă şi se dezbat probleme vitale pentru lumea contemporană,
4. Ibidem, V III, Bucureşti, 1966, p. 99.
5. Ibidem , IX , p. 193-194.
6. Ibidem, V III, p. 182-183.
7.Ibidem, p. 113.

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

368

c a : pacea, libertatea, dreptatea socială, întrajutorarea frăţească între oameni şi po
poare, dovedind astfel permanenta actualitate a mesajului creştin. Fără a putea anula
deosebirile dogmatice, canonice şi cultice dintre ele. Bisericile creştine — înmănunchiate dar necontopite în acest important for interbisericesc — au găsit calea rea
lizării unei solidarităţi creştine în acţiune, pentru a împlini în comun misiunea
care-i este proprie creştinismului de a sluji la realizarea cît mai grabnică a aspi
raţiilor tuturor naţiunilor spre pace, spre viaţă mai bună, spre fericire»8.
Ideile anunţate la Geneva îşi au, însă, izvorul şi rădăcinile în trăirea ecume
nică a Bisericii Ortodoxe Române; o trăire, o viaţă nouă insuflată Bisericii noastre
chiar de Prea Fericitul Patriarh Justinian. Sensul acestui nou ecumenism a fost
precizat de Prea Fericirea Sa cu prilejul prezenţei la Bucureşti a patriarhului ecu
menic Atenagora: «Biserica Ortodoxă Română a sorbit şi a răspîndif ecumenismul
prin însăşi originea şi istoria ei şi a poporului ei. Aşezămintele, activitatea, orien
tarea ei în toate sensurile Evangheliei şi spiritul ei deschis spre toate valorile reale
ale creştinismului şi ale umanităţii îi dau putinţa să simtă, să gîndească şi să lu
creze ecumenic» 9. Tot cu acest prilej a descris şi tipurile ecumenismului pe. care le
practică Biserica Ortodoxă Română. Astfel, cel dintîi tip este unul lo c a l: «Biserica
Ortodoxă Română a realizat în propria sa ţară o frumoasă lucrare ecumenică, prin
apropierea, împrietenirea şi colaborarea cultelor religioase de la n o i: ortodocşi,
catolici, armeni, protestanţi, mozaici, musulmani etc., care se simt înfrăţiţi. A l doi
lea tip este cel extern, «cînd toate cultele promovează un ecumenism creator în
situaţia internaţională actuală, intervenind cînd este nevoie, pînă în Organizaţia
Naţiunilor Unite» (...). Al treilea tip este ecumenismul dialogal: «Ecumenismul nos
tru este deschis tuturor posibilităţilor de apropiere cu toţi oamenii religioşi. Sîntem pentru un dialog intercreştin, în condiţiile stabilite de Conferinţa panortodoxă
de la Rodos» (...) în fine, al patrulea tip este ecumenismul pancreştin: «Biserica
Ortodoxă Română înţelege şi practică ecumenismul din dragoste şi adevăr, toţi sînt
una în Hristos» (Gal. II, 28)10. Tipul specific de ecumenism intern în Biserica
Ortodoxă R<pmână este cea mai strălucită şi originală creaţie a Prea Fericitului Pa
triarh Justinian: «Condus de credinţa că strădaniile păstorilor fiecărei confesiuni
vor trudi ca toţi credincioţii lor să aparţină lui Dumnezeu (...) mi-am luat îndrăzneala
să convoc, în vara anului 1949, pe şefii cultelor...».
0

Cunoaşterea noastră a stabilit nu numai o prietenie personală între noi, ci şi
un respect şi preţuire reciprocă. între Cultele noastre, făcînd să dispară orice sen
timent sectar şi să se nască respectul fiecăruia pentru credinţa şi «legea» celui
lalt. în felul acesta noi am adus pacea confesională înăuntrul patriei noastre, prin
înlăturarea urei dintre confesiuni şi naţionalităţi, şi stîrpirea şovinismului şi urei
de rasă»n . Această experienţă creştină şi instituţionalizare ecumenică locală a
produs o impresie profundă în toată lumea creştină. Toate delegaţiile confesionale
care au vizitat Biserica noastră s-au convins şi s-au bucurat de acest ecumenism,
de această «pace confesională». De aceea Prea Fericirea Sa a calificat ecumenismul
lodal al Bisericii Ortodoxe Române ca model pentru ecumenismul tuturor Bisericilor.
Nu numai Biserica Ortodoxă Română este animată de acest nou spirit ecu
menic, ci toate cultele din patria noastră 12.
8. Ibidem, p. 102.
9. Ibidem, p. 261.
11. Ibidem, IV, Bucureşti, 1952, p. 151.

10. Ibidem, p. 262—263.
12. Ibidem, IX , p. 190.

DOCUMENTARE

369

In declaraţia făcută Televiziunii II Germane din Viena, la 7 mai 1964, Prea
Fericitul Patriarh Justinian a menţionat că Biserica Ortodoxă Română nu a prac
ticat niciodată prozelitismul, iar «Conducătorii cultelor din ţara noastră se întrunesc
din proprie iniţiativă în spirit ecumenic, ori de cîte ori se ivesc probleme care so
licită o dezbatere şi o soluţionare unitară spre binele tuturor cultelor şi al fiecă
ruia în parte (...)».
Dar Biserica Ortodoxă Română, în special, «activează intens pentru apropierea
şi înţelegerea tuturor confesiunilor creştine din lume, deoarece pe această cale îşi
împlineşte una din îndatoririle sale primordiale: aceea de a dovedi vitalitatea în
văţăturii Evangheliei lui Hristos în contemporaneitate»13. Prea Fericitul Patriarh a
arătat Graţiei sale, dr. Michael Ramsey, Primatul Angliei, cum a fost realizată în
mic trăirea ecumenică, în patria noastră: «Sîntem bucuroşi că putem să înfăţişăm
Graţiei Voastre, realizarea în mic a trăirii ecumenice — de vreme ce ne adunăm
împreună, aşa cum ne-am adunat şi azi — cu încredere şi sinceritate, conducătorii
tuturor cultelor creştine din ţara noastră: ortodox, romano-catolic, evanghelic-luteian, protestant-reformat, unitarian, neoprotestante, precum şi ai cultelor necreştine:
mozaic şi mahomedan» 14. Acest ecumenism local s-a dezvoltat la noi, în ultimele de
cenii, inspirat şi determinat de noile condiţii sociale şi noua orînduire din patria
noastră. Unitatea realizată în statul nostru a fost un exemplu pentru ecumenismul
Bisericii Ortodoxe Române şi al celorlalte culte. Fără nici o rezervă, Prea Fericirea
Sa arată: «Conducătorii patriei noastre din ultimul pătrar de veac au dat exemplu
^ impuls Bisericii să lucreze în direcţia întăririi unităţii poporului român, a tuturor
cetăţenilor patriei. Urmărind pilda statului nostru care a înfăptuit o frăţească uni
tate a poporului nostru (...) credincioşii români din Transilvania au realizat, încă
din 1948, reîntregirea lor în sînul ortodoxiei tradiţionale; iar conducătorii şi mem
brii tuturor cultelor din ţara noastră au inaugurat între ei relaţii de respect reci
proc şi de colaborare frăţească (...). Ecumenismul religios ajută fără îndoială, şi înIfireşte climatul de pace, de bună înţelegere, de prietenie între toţi cetăţenii ţării,
licumenismul religios din patria noastră adevereşte întru totul această afirmaţie»15.
La sărbătorirea a 20 de ani de la reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române, în Calodrala din Alba Iulia, Prea Fericirea Sa a accentuat din nou marea idee a unităţii
poporului nostru prin unitatea credinţei ortodoxe şi prin ecumenismul cultelor din
ţnra noastră, relevînd totodată faptul că ecumenismul Bisericii noastre are o exten
siune pancreştină, Biserica Ortodoxă Română «participînd activ în toate fronturile
Intcrcreştine, atît pentru refacerea unităţii religioase, cît şi pentru sprijinirea mariIm năzuinţe de pace, cooperare şi înţelegere, între popoare» 16.
Dacă ecumenismul interconfesional intern şi extern se înscrie pe linia depăşirii
r ilzci dezbinării creştine, ecumenismul interreligios este o noutate a veacului nos11 ii la a cărei apariţie Prea Fericitul Patriarh Justinian şi-a adus o contribuţie deomO>ltă. In două cuvîntări pe care le-a ţinut în Sinagoga mozaică, în 1968 şi în 1972,
« Kîliefat faptul dă Biserica Ortodoxă Română şi Cultul mozaic, ca şi toate celeInltc culte din ţară s-au unit într-un ecumenism religios, pentru că doctrina lor este
n doctrină optimistă «care ne învaţă că viaţa oamenilor poate fi transformată,
înfrumuseţată Şi perfecţionată» ceea ce a determinat toate cultele să sprijine ac
ţiunile conducătorilor noştri de stat pentru o viaţă mai prosperă şi mai fericită...»,
tuf t Aţi(i deci în credinţele noastre, înfrăţiţi în ecumenismul nostru religios, pentru
13. Ibidem, V III, p. 185—186.
16. Ibidem, p. 110.

14. Ibidem, p. 262.

15. Ibidem, X , 252.
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împlinirea celor mai sfinte şi legitime năzuinţe ale lumii contemporane» 17. Mai mult,
raporturile dintie Biserica Ortodoxă Română şi Cultul mozaic sînt justificate prin
aceeaşi obîrşie a credfnţei revelată în Vechiul Testament, care ne porunceşte tu
turor : «să împlinim mesajul său de dragoste şi bunăvoire în lume, de apărare a
celor asupriţi, de strădanie continuă pentru binele şi fericirea omului — cununa
creaţiei sale»18. Cercurile concentrice ale ecumenismului se lărgesc, concomitent
cu conştiinţa ecumenistă.
în gîndirea Prea Fericitului Patriarh Justinian, solidaritatea religioasă nu ex
clude pe cea patriotică. De aceea, Prea Fericirea Sa uneşte în scrisorile irenice, în
special ideea de Biserică cu ideea de comunitate. «Biserica noastră Ortodoxă Română
ia parte, în întregimea ei, la bucuria acestui mare praznic al Paştilor, şi doreşte
sincer ca toate Bisericile şi toate popoarele pămîntului (...) să fie încărcate de bine
facerile învierii şi anum e: mîntuirea, dragostea frăţească şi pacea»19. Una din
ideile fundamentale în soteriologia ortodoxă este ceea ce mîntuirea nu este un
act egoist, in<$ividai ail>, ci se dobîndeşte prin sacrificiul pentru alţii, deci este un
act de solidaritate cu alţii şi prin alţii. Crucea devine mîntuitoare pentru că este
egală pentru toţi. De aceea Prea Fericirea Sa accentuează această conştiinţă a uni
tăţii şi solidarităţii umane astfel: «Omenirea întreagă are nevoie să-şi dezvolte
conştiinţa solidarităţii sale, pentru combaterea tuturor încercărilor de dezbinare a
sa în tabere vrăjmaşe, precum şi pentru eliminarea cauzelor de slăbire a forţelor
sale morale şi fizice, necesare depunerii unor eforturi eficace în scopul consolidă
rii echilibrului său, întemeiat pe dreptate şi libertate şi al creării condiţiilor celor
mai bune de viaţă şi propăşire spirituală şi materială»20. în sensul acestei gene
roase idei, s-au asociat toate cultele din ţara noastră, ca să fie pildă clerului şi
credincioşilor lor de înţelegere, frăţie, dragoste, respect reciproc21. Ideea centrală
a tuturor religiilor şi credinţelor este pacea, nedespărţită de dreptate şi de liber
tate. Pacea a fost focarul unitiv al tuturor confesiunilor şi cultelor din ţara noastră.
«Vom propovădui de acum înainte cu şi mai mult zel pacea şi ne declarăm hotă
rît împotriva imperialismului care aţîţă la război, cu 'scopul ascuns de a 'prelungi în
lume exploatarea omului de către om, a unor popoare de către alte popoare»22.
Pacea în învăţătura creştină îşi are originea în Iisus Hristos, pentru că întru
parea Sa are sensul de «împăcare» şi de solidarizare cu toţi fiii lui Dumnezeu.
Această teologie a păcii este formulată astfel de Prea Fericitul Patriarh Justinian :
«Faţă de opiniile divergente cu privire la sensul păcii, socotim că este necesar să
accentuăm că pacea are pentru toţi creştinii acelaşi înţeles. Este pacea lui Hristos (...)
fiind indisolubil legată de iubirea necondiţionată faţă de toţi oamenii. Este pacea care
izvorăşte din convingerea că Fiul lui Dumnezeu însuşi s-a făcut om, şi uciderea unui
om înseamnă un dispreţ culminant pentru faţa omenească, pe care o poartă şi
Fiul lui Dumnezeu...»23. Creştinul, în mod reciproc, poartă chipul lui Hristos, este
hristoprosoponic şi are atît faţă de sine, cît şi faţă de umanitate toată simţirea
iubirii divine, iubirea vieţii, apărarea ei. De aci şi necesitatea unei colaborări pancreştine în problema vieţii, deoarece pacea este esenţa şi misiunea creştinismului.
Umanismul nu poate fi separat de pace şi cine vrea să promoveze umanismul,
implicit va trebui să promoveze pacea. «Pacea constituie un fapt de umanism real
şi integral, înrădăcinat definitiv în conştiinţa umană. Creştinismul şi Consiliul Ecu
17. Ibidem, p. 98.
18. Ibidem, X I, Bucureşti, 1973, p. 190.
19. Ibidem , IV, p. 181—182.
20. Ibidem, X I, p. 269.
21. Ibidem, IV, p. 271.
22. Ibidem , p. 460.
23. Ibidem, V III, p. 181.
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menic al Bisericilor, organul acestei acţiuni comune, sînt obligate să unească
lupta pentru pace cu eforturile pentru promovarea umanismului, mărturisind astfel
iubirea lui Dumnezeu pentru omenire, arătînd în faptul că Dumnezeu s-a făcut
om şi va rămîne om pentru totdeauna datorită acestei iubiri» 24
Sub impresia celor constatate în timpul vizitării sediului Consiliului Ecume
nic al Bisericilor de la Geneva, Prea Fericirea Sa a reliefat încă o dată acest ca
racter specific al ecumenismului contemporan: «Prilejul ce ni s-a oferit de a lua
cunoştinţă de activitatea desfăşurată de membrii diferitelor comitete şi departa
mente, în cadrul Consiliului Ecumenic, ne-a întărit convingerea că Mişcarea ecu
menică îşi continuă cu succes marea misiune de aprqpiere şi cooperare frăţească
între toate Bisericile creştine, spre a le da putinţa să* contribuie cu eficacitate la
înfrăţirea tuturor popoarelor lum ii»25. Pentru îndeplinirea acestui scop măreţ, Bi
serica Ortodoxă Română s-a reintegrat în organizaţia ecumenistă de la Geneva şi
«colaborează activ la. opera Consiliului Ecumenic al Bisericilor: Biserica şi teolo
gia ortodoxă română sînt preocupate de problemele ecumeniste şi contribuie la re
zolvarea lor cu toate mijloacele şi cu toate posibilităţile lor»26. Ecumenismul tre
buie să promoveze, aşadar, prietenia şi pacea, între popoare.
tfn călătoria ecumenică pe care Prea Fericirea Sa a făcut-o în India şi Etio
pia, a reafirmat cu înfocare spiritul ecumenic care însufleţeşte lumea creştină şi
în special Biserica Ortodoxă Rom ână27, care «ne îndeamnă să învingem depăr
tările şi despărţirile dintre cei ce cheamă împreună numele Domnului» 28.
Spiritul ecumenist domină astăzi, în mentalitatea creştină j căile ecumenismului
se deschid larg şi sînt bătătorite prin vizitele frăţeşti intercreştine, prin probleme
de interes general dezbătute cu participarea teologilor tuturor confesiunilor, prin
probleme de doctrină- abordate în spirit ecumenic, dar persistă şi diferenţieri
specifice în înţelegerea acestui spirit şi a căilor care trebuie să ducă la adevăra
tul ecumenism, la unitatea în credinţă, dogmă, cult şi orînduire canonică. Deşi
animat de un sacru entuziasm ecumenic, Prea. Fericitul Patriarh Justinian nu subor
donează discernămîntul lucid sentimentalismului hazardat, ceea ce îl face să nu
dea prioritate ecumenismului cu orice preţ, faţă de ecumenismul adevărat. Există
nuanţe şi cîteodată chiar concepţii de fond în modul în care este conceput ecu
menismul de factorii de răspundere confesională. Prea Fericirea Sa a observat
cA există tendinţa fiecărei confesiuni de a-şi impune ecumenismul său propriu,
adică extinderea şi universalizarea unei confesiuni, ceea ce denotă prozelitism
Vl exclusivism; poziţii şi acţiuni total antiecumenice. Bisericile nu trebuie să iasă
la concurenţă, ele nu trebuie să practice competiţia mondială, ci trebuie să con
lucreze în duhul iubirii, în acela al egalităţii şi al răspunderii faţă de întreaga
omenire.
0

*

0

In ecumenism nu predomină acţiunea ,«eu» ci acţiunea «noi», unitatea în di
versitate, în fraternitate, în egalitatea creştină... «...Spiritul vremii noastre impune
tuturor Bisericilor (...) să treacă de la atitudinea prozelitistă şi exclusivistă faţă
<!<• ceilalţi creştini la o atitudine cu adevărat ecumenistă...» 29.
Vizitînd unele Biserici din Occident, Prea Fericitul Patriarh Justinian a ex
pus răspicat spiritul ecumenist specific Bisericii Ortodoxe Române şi în general
24. Ibidem, IX , p. 193.
27. Ibidem, X , p. 164.

25. Ibidem, IX , p. 113—114.
26. Ibidem, p. 108.
28, Ibidem, p. 167.
29. Ibidem, V III, p. 199.
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Ortodoxei: «Biserica Ortodoxă Română a rămas consecventă tradiţiei sale mul
tiseculare, respingînd cu fermitate orice tendinţă de prozelitism abuziv. Ea a în
treţinut şi întreţine strînse relaţii frăţeşti cu toate Bisericile Ortodoxe Autocefale
şi dezvoltă legături prieteneşti, de respec reciproc, de încredere şi colaborare
în duhul Evangheliei cu toate confesiunile creştine. Spiritul ecumenist, care ca
racterizează raporturile dintre cultele religioase din Republica Socialistă România,
se manifestă şi în acţiunile întreprinse de Biserica Ortodoxă Română şi de alte
Biserici din ţara noastră, în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Conferinţei
Bisericilor Europene, Conferinţei creştine pentru pace sau al altor fronturi intercreştine»30. In toate confesiunile şi cultele din ţara noastră bate aceeaşi inimă
evanghelică ecumenistă: Hristos, nefragmentat şi nedesfigurat; Hristosul iubirii
egale, al smereniei şi al crucii, fără nici un fel de triumfalism.
Ecumenismul actual cere ca toţi creştinii să reînvie chipul divin al lui Hristos
în făptura lor, să-l facă autentic, pentru că el ne-a chemat la libertate, dar ade
vărata libertate — cum a afirmat de atîtea ori Prea Fericirea Sa nu este împotriva
vieţii, ci pentru viaţă, nu divide, ci uneşte pe oameni în duhul frăţiei. De la iubirea
proclamativă, ecumenismul ne cere imperios să trecem la cea efectivă. Creator al
noului spirit ecumenist din Bisericile patriei noastre şi animatorul lui infatigabil,
Prea Fericitul Patriarh Justinian duce lupta cea bună pentru afirmarea lui pretutin
deni, în special pentru combaterea tendinţei periculoase de a transforma ecumenis
mul evanghelic în ecumenism confesional, arătînd că «noi sîntem şi ne străduim pen
tru un ecumenism creştin, pentru un ecumenism adevărat, în cadrul căruia toate
Bisericile vin pe picior de egalitate, de frăţietate. Biserica noastră este dominată de
principiul dragostei creştine şi al respectului semenilor şi noi nu formăm în ea agi
tatori împotriva altor credinţe, altor confesiuni» 31. Acest spirit autentic ecumenist a
fost insuflat slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române ca un testament al vremurilor
actuale şi viitoare : «Creştinismul încearcă să fie aluatul spiritual în stare să dos
pească frămîntătura cea nouă a lumii de mîine, mobilizîndu-se în acest scop sub
semnul ecumenismului contemporan. Acţiunile tot mai numeroase, în acest sens, de
apropiere, de cunoaştere reciprocă şi de colaborare între toate Bisericile creştine,
precum şi năzuinţele lor, din ce în ce mai exprimate, de a sluji marile idealuri uma
nitare ale lumii de azi, toate acestea dovedesc (...) necesitatea unirii tuturor Bise
ricilor pe terenul creştinismului practic, pentru a face cît mai eficientă prezenţa
creştină în mijlocul lumii în care trăim» 82.
Reînvierea ecumenismului primar corespunde nevoii de a arăta că Biserica este
vie. In credinţele hegemoniste de ecumenism confesional, se perpetuează păcatul ori-.
ginar al dezunirii, al dezbinării, de aceea Prea Fericirea Sa redescoperă izvoarele Orto
doxiei care pot satisface setea .actuală de unitate. «Ortodoxia reprezintă cu strălu
cire spiritul creştinismului vechi, unitar şi ecumenic prin excelenţă, profund credincios
tradiţiei bisericeşti şi nealterat în decursul vremurilor...» *3.
Spiritul Ortodoxiei nu este spiritul hegemoniei, ci spiritul comuniunii, al slujirii
totale, căci Hristos este slujirea fraţilor de pretutindeni: «Peste tot noi urmărim
pe linie religioasă, cunoaşterea şi apropierea între toate Bisericile creştine, în vede
rea unei unităţi — a unei unităţi în diversitate — cu scopul ca uniţi laolaltă să
sprijinim şi noi, (...) instaurarea păcii în lume, libertatea, dragostea şi independenţa
tuturor popoarelor (...) pentru mai binele şi fericirea omenirii întregi» 34.
30. Ibidem, p. 290.
33. Ibidem , p. 148.

31. Ibidem, X, p. 189.32. Ibidem} p. 147.
34. Ibidem, X I, p. 38.
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II. MODALITĂŢI ORTODOXE DE REALIZARE A UNITĂŢII, A ECUMENISMULUI
Unitatea Ortodoxiei. — Incercînd să concentrăm într-o sinteză sistematică
gîndirea ecumenistă a Prea Fericitului Patriarh Justinian, am arătat că_ ea este strîns
legată de concepţia ecleziologică ortodoxă, potrivit căreia Biserica universală nu
este un corp de Biserici, ci este trupul tainic şi unic al lui Hristos, iar acest trup se
nflă în plenitudinea sa sacramentală în Biserica locală, în comunitatea sacramentală
a credincioşilor a cărei unitate este reprezentată concret de episcopul acestei Biserici.
Identificarea localismului cu universalismul conferă episcopilor egalitatea apostolică
care se manifestă plenar prin sinodalitate.
Comunitatea sacramentală locală, episcopat, sinodalitate, ctpmuniune frăţească
interbisericească sînt moduri în care se manifestă universalismul sau ecumenismul
ortodox; orice episcop este căpetenia Bisericii locale şi implicit se încadrează în
ecumenicitate, pentru că între episcopi există o identitate funcţională, fiecare este
recunoscut de colegiul celorlalţi episcopi sau patriarhi în cazul patriarhatelor auto
cefale ortodoxe.
♦

Unitatea Ortodoxiei este o expresie a unirii ei în plenitudinea trupului tainic
al lui Hristos. Toate aceste noţiuni de bază ale ecumenismului ortodox sînt nucleele
(jîndirii Prea Fericirii Sale şi toate teoretizările iradiază conţinutul lor.
îndată după alegerea sa ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în iunie
1948, conform tradiţiei patristice şi canonice a Ortodoxiei, a trimis tuturor Bisericilor
Ortodoxe surori o scrisoare irenică, în care, după ce-şi exprima bucuria de a face
cunoscut Bisericilor surori că va mărturisi şi păzi neclintite învăţăturile şi tradiţiile
Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit, dă chezăşia că «grija cea mai sfîntă şi arză
toare pentru Noi va fi de a păstra şi întări legăturile de dragoste şi conlucrare intre
Bisericile surori, după pilda sfinţilor ierarhi şi a fericiţilor noştri înaintaşi, urmîndu-le faptele şi desăvîrşindu-le jertfele pentru răspîndirea dreptei credinţe şi propovăduirea Cuvîntului Adevărului. Căci după îndemnul Sfîntului Apostol şi învăţător
«1 neamurilor, Pavel, datori sîntem «să păzim unitatea duhului întru legătura păcii»,
«păstrînd ceea ce ni s-a încredinţat» (I Tim. VI, 20) şi «propovăduind Cuvîntul» 35.
Gîndul, cel mai profund izvor din trăirea sa ortodoxă şi din înalta conştiinţă
a responsabilităţii patriarhale a fost acela al unităţii ecumenice a Ortodoxiei. Deşi
Bisericile ortodoxe sînt împărţite în Biserici autocefale, această împărţire nu înseamnă
nicidecum separare dogmatică sau canonică. Limitele lor geografice şi etnice nu con
stituie şi limite spirituale, graniţe de netrecut. Unitatea lor dogmatică şi canonică
este opera nevăzută a Duhului Sfînt şi opera vizibilă a ierarhiei sfinţitoare. Temelia
( >rtodoxiei este cea pusă de Hristos36.
Unitatea de mărturisire ar rămîne, însă, în sfera teoreticului abstract, fără
tangenţă cu viaţa, dacă nu ar fi transpusă în mod imperios în dimenisunea orizon
tală a existenţei omeneşti, ca împlinire a unităţii teandrice. Primenirea, iluminarea
vi transfigurarea făpturii sînt acte care se petrec în fiinţa integrală a credincio
sului. De aceea, Prea Fericirea Sa concepe unitatea ecumenică drepţ un act compl(.‘X, în care intră în -chip inseparabil factori duhovniceşti şi obşteşti. Preocuparea
mntrală a Prea Fericirii Sale a vizat permanent solidarizarea chestiunilor duhov
niceşti şi comunitare, «pentru dezlegarea cărora se cere nu numai o adîncire a
Scripturilor, ci şi o conlucrare şi împreună sfătuire a întîistătătorilor Bisericilor
35. Ibidem, IV, p. 5.36. Ibidem, V, Bucureşti, 1955, p. 307—308.
M O. R. - 9
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Ortodoxe (...) sfărîmîndu-se peretele care ar încerca să zăgăzuiască unirea noastră
duhovnicească, împăcîndu-se cugetele printr-o legătură cît mai strînsă, întinzînd
punţi de prietenie şi de pace trainică între neamurile şi popoarele Bisericilor surori
întru Ortodoxie (...) ca să fim o Biserică sobornicească şi apostolească, o Biserică
a bunătăţii, a dragostei şi a păcii»37. Unitatea Ortodoxiei nu este o unitate supra
statală, ca în catolicism, ci este o unitate de conştiinţă creştină universală, care
uneşte polul evanghelic cu cel obştesc-local, în rezolvarea celor mai acute pro
bleme ale v ie ţii38. Axa în jurul căreia se mişcă întreaga viaţă a Ortodoxiei este
cea a credinţei şi adevărului evanghelic, inseparabile în gîndire şi în existenţă.
Aşa cum a fost păstrată cu sfinţenie în trecutul Bisericilor Ortodoxe autocefale,
«ea trebuie păstrată şi astăzi în mod solidar, prinr-o frăţietate şi printr-o cola
borare cît mai strînsă» 39.
Pledînd pentru evitarea divergenţelor în gîndire şi a acţiunilor separate, pen
tru comunicarea unui mesaj comun lumii de azi, Prea Fericirea Sa arată că «acest
mesaj este cel mai complet mesaj ce poate veni din partea creştinismului, pentru
pacea şi convieţuirea frăţească a oamenilor, pentru cooperarea şi ajutorul reciproc
al popoarelor» ^
Acelaşi gînd, aceeaşi frămîntare şi temă sacră a* unităţii panortodoxe a făcut
şi obiectul unei scrisori trimisă printr-o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în
frunte cu I. P. S. Iustin Moisescu, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Sanctităţii
Sale, patriarhului ecumenic Dimitrios I : «Unitatea panortodoxă, care trebuie men
ţinută în spiritul respectului reciproc, al egalităţii tuturor Bisericilor şi al dragostei
ce ne-a fost lăsată de Hristos, ca semn de recunoaştere între noi, ca fii ai ace
leiaşi înfieri, este lucrul primordial pe care trebuie să-l avem în vedere, mai ales
astăzi, cînd Ortodoxia s-a angajat în atîtea relaţii cu celelalte Biserici creştine. Noi
trebuie să dezvoltăm aceste relaţii, nu izolat şi sporadic, ci solidar şi organizat,
toate hotărîrile finale trebuind să aibă acordul întregii Ortodoxii» iar «în relaţiile
dintre Biserici trebuie să se evite cu desăvîrşire practicarea prozelitismului sub
orice formă...» 41.
Deşi Bisericile Ortodoxe
Autocefale au contacte cu celelalte Biserici şi con
fesiuni creştine, contactele nu sînt comuniuni nici în Adevăr şi nici în cele sfinte,
ci sînt relaţii de cunoaştere,
de deschidere, de înfrăţire practică pe temeiul dra
gostei creştine, ca preludii ale unităţii în acţiune, care pot duce mai tîrziu şi la
unitatea în credinţă şi în adevărul evanghelic. Ideile din scrisoarea trimisă Sancti
tăţii Sale, Patriarhului ecumenic, Dimitrios I, sînt o reînnoire a unui expozeu mai
amplu pe care Prea Fericitul Patriarh Justinian l-a făcut în Constantinopol, cu
ocazia vizitei frăţeşti făcută în mai 1968 patriarhului ecumenic Atenagoras42. Uni
tatea Ortodoxiei se înfăţişează ca unitate absolută în gîndire şi acţiune, adică uni
tatea în Adevărul de totdeauna al Bisericii, în modul ei de trăire în cult, de înţe
legere în doctrină şi dogmă, de absolută identitate practică în abordarea proble
melor sociale ale vremurilor actuale. Unitatea Ortodoxiei se bazează pe «întreaga
moştenire lăsată nouă în sfinţii părinţi de-a lungul celor aproape două milenii de
viaţă creştină»43, care este
coroborată cu «experienţa zilelor noastre», formînd
un tezaur comun care ajută Ortodoxiei de pretutindeni să răspundă clar la între
bările pe care i le pune lumea contemporană. *<Nici o unitate ortodoxă nu trebuie
37. Ibidem, IV, p. 8.
38. Ibidem, IX, p. 50.
39. Ibidem, X II, Bucureşti, 1976, p. 97.
40. Ibidem.
41. In «Biserica Ortodoxă Română», an. X C II (1974), nr. 9—10, p. 1156.
42. Ap. soc. X I, p. 285.
43. Ibidem, p. 41.
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neglijată, nici o contribuţie nu trebuie dispreţuită. Toţi, laolaltă, sîntem chemaţi să
fim împreună-lucrători ai lui Dumnezeu la intronizarea Adevărului lui Hristos în
lume, la opera Duhului de restaurare a chipului lui Dumnezeu, la refacerea unităţii
Bisericii lui Hristos (...).
Astăzi, principala chemare a Bisericii este slujirea (...) Biserica este o des
chidere spre lume...»
în cuvîntarea rostită cu prilejul inaugurării centrului interortodox de la mînăs
tirea Penteli din Grecia, Prea Fericitul Patriarh Justinian a calificat acest centru
drept o «Măreaţă operă» menită să devină «loc de întîlnire a clericilor şi teolo
gilor de pretutindeni, ca o adevărată casă a întregii Ortodoxii»45. Centrul va
reînvia duhul 'ecumenic al comunităţilor primare apostolice, cînd sufletul şi inima
erau una în cei care credeau (Fapte IV), cînd convingerile teoretice nu erau diso
ciate de acţiunile practice, cînd ideile sublime creştine se transformau în senti
mente umane sublime şi în fapte similare. Acest «un suflet şi o inimă» ale Orto
doxiei au persistat de-a lungul istoriei, fapt ce l-a făcut pe Prea Fericirea Sa să
numească această unitate a Bisericilor Ortodoxe drept «o minune a istoriei», care
n învins timpul, spaţiul şi toate vicisitudinile istoriei bisericeşti a creştinătăţii.
#

Minunea aceasta a fost posibilă prin «ataşamentul sincer şi total la religia
părinţilor, grija continuă de a nu se abate cineva nici măcar cu o iotă de la
Sfintele pravili. Unitatea aceasta (...) trebuie şi cu mai multă scumpătate păstrată
astăzi» 46.
întreaga activitate a Prea Fericirii Sale pe plan ecumenic are un obiectiv
precis: «Una din principalele coordonate ?.le activităţii noastre ca patriarh a fost
axată pe ideea înfăptuirii unităţii Bisericii (...). Pe linia unor asemenea preocupări
constante au apărut cele mai de seamă înfăptuiri ale slujirii noastre de pînă acum,
din care putem am in ti: reîntregirea unităţii Bisericii Ortodoxe Române din Tran
silvania, revizuirea şi adaptarea întregii legislaţii bisericeşti la noile^ condiţii de
viaţă, tipărirea în noi ediţii a cărţilor de cult şi distribuirea lor la toate parohiile,
In vederea uniformizării cultului şi a cîntării în comun (...). Pentru exprimarea
unitară şi pentru promovarea unităţii de credinţă, Sfîntul Sinod s-a îngrijit de tipălirea cărţilor de cult (...) apoi Biblia..., Noul Testament..., Mica Biblie (...) pentru
a consolida unitatea noastră de cult» 47.
Pentru întărirea şi aprofundarea unităţii dogmatice şi de teologie ortodoxă
universală şi românească, precum şi pentru unitatea de viaţă ortodoxă se tiparele
mviste bisericeşti mitropolitane, apoi revistele centrale patriarhale, manuale pentru
Sominarii şi Institutele teologice de învăţămînt superior, la cel mai înalt nivel teo
logic. Niciodată, în trecutul Bisericii noastre, nu s-au tipărit atîtea cărţi valoroase
<roştine. Această preocupare îşi are justificarea în realitatea tradiţională proprio
poporului nostru, unde unitatea naţională a fost şi este susţinută şi de unitatea
lllsericii Ortodoxe Rom âne: «Cînd se va scrie istoria trecutului nostru din Transil
vania, se va vedea că unitatea noastră naţională este susţinută de unitatea Bisei leii Ortodoxe Române» 4S.
Un alt fenomen interesant pentru conştiinţa ortodoxă românească îl prezintă
rmdincioşii români care trăiesc în alte ţări, ca America, Australia, America latină,
Anglia, Franţa, Italia etc., care nu au fost asimilaţi religios, păstrîndu-şi intactă
44. Ibidem.
48. Ibidem, p. 61.

45. Ibidem , p. 40.

46. Ibidem, p. 116.

47. Ibidem, p. 194—195.
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credinţa ortodoxă românească şi fiind ataşaţi dogmatic şi canonic de Biserica Orto
doxă Română. Cu toate că sînt în diaspora, ei practică cultul, tradiţia şi învă
ţătura ortodoxă şi-şi cultivă viaţa sufletească creştină prin tipăriri de almanahuri
sau calendare ortodoxe. In nenumăratele «Cuvinte», pe care Prea Fericirea Sa le-a
scris în aceste almanahuri şi calendare, a subliniat importanţa păstrării acestor
legături frăţeşti şi sufleteşti datorită unii lor, «în aceeaşi credinţă strămoşească pe
care au moştenit-o de la părinţi şi străbuni şi pe care au datoria s-o lase moşte
nire sfîntă copiilor şi nepoţilor lor» 49.
In spiritul gîndirii şi activităţii marilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Sa asociază cînd este vorba de credincioşii noştri conştiinţa creştină
cu cea naţională, căci unitatea lor din trecut a fost indisolubilă: «Am avut tot
deauna convingerea neclintită că între unitatea noastră bisericească şi cea naţio
nală există o corelaţie cu adînci semnificaţii»50, pentru că «patria pentru noi este
tot una cu Biserica»51. Această unitate se raportează, în primul rînd la «înălţarea
şi prosperitatea credincioşilor s ăi»52, în sensul că destinele Bisericii au fost împle
tite cu ale poporului.
Aceeaşi impresionantă dorinţă pentru unitatea religioasă internă a stat şi la
temelia iniţierii de către Prea Fericitul Patriarh Justinian şi a înfăptuirii acelui
ecumenism absolut original al cultelor şi religiilor din ţara noastră, «un ecume
nism religios local ale cărui ecouri au pătruns pînă dincolo de hotarele ţării»53.
Disensiunile ivite între oameni din cauze religioase sînt dintre cele mai grave,
deoarece ideile se transformă în pasiuni şi sub efectul crescînd al emoţiilor devin
idei fixe, care scapă controlului raţional şi iau forma unei agresivităţi violente.
Aceasta este şi geneza paradoxală a războaielor religioase. Spre a suprima această
posibilă stare ideomanică conflictuală, subiacentă nucleului credinţelor pasionale,
Prea Fericirea Sa a căutat, cu o mare înţelepciune, să le treacă în categoria inte
reselor comune, spre a fi dominate raţional şi deci să devină convergente, unificatoare.
f

Cum cei ce elaborează ideile teologice sînt teologii, Prea Fericirea Sa a arătat
cu francheţe că «de cele mai multe ori dezbinările şi certurile dintre teologi au
provocat spargerea unităţii Bisericii Mîntuitorului Hristos» şi de aceea, în interesul
Bisericii creştine, «noi credem că a sosit vremea ca teologii împreună cu condu
cătorii de Biserici şi cu credincioşii să se unească în duhul păcii şi al dragostei
şi să îndeplinim cu toţii cît mai curînd acea dorinţă a marelui nostru Arhiereu,
«ca toţi să fie una» (Ioan XVII, 21 ) 45. Polemica, loaomahia, agresiunea confesio
nală, înveninarea Spiritului religios, deprecierile şi invectivele formează un trist
arsenal al trecutului, regretabil şi abandonat total. De aceea, Prea Fericirea Sa a
imprimat spiritului teologic din ţara noastră o altă direcţie şi o altă structură:
direcţia concilierii şi structura armonizării contrariilor: «Teologii noştri au înţeles
bine drumul pe care au mers conducătorii de culte şi n-au precupeţit nici un efort
să ne ajute a crşa un climat de pace şi armonie între credincioşi...»55. In felul
acesta, în Biserica Ortodoxă Română s-a pus temelia unei teologii a iubirii care să
se opună celei a disputelor. «Teologii noştri au înţeles că nu se pot numi creştini
aceia care propovăduiesc ura şi învrăjbirea între oameni, ci au militat fără ezitare
pentru teologia dragostei şi a păcii între oameni»,56.
49. Ibidem, IX, p. 183.
50. Ibidem, X I, p. 197.
51. Ibidem, X II, p. 32.
52. Ibidem, VII, Bucureşti, 1961, p. 94.
53. Ibidem, XI, p. 230—231.
54. Ibidem, V III, p. 172.
55. Ibidem, p. 173.
56. Ibidem.
\
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Pentru a crea un adevărat spirit de convergenţă între teologii creştini din
România, Prea Fericirea Sa, împreună cu celelalte căpetenii confesionale, a organizat
un fel de sesiuni interteologice în care' sînt dezbătute teme similare57.
Metoda aceasta va avea consecinţe din cele mai fericite. Cu cît teologii se
vor cunoaşte mai bine, cu atît se vor iubi, se vor înţelege şi vor descoperi că deo
sebirile dintre unele poziţii divergente erau superficiale, că fondul gîndirii creştine
este şi trebuie să fie acelaşi pentru toţi, ceea ce va duce la reunirea mult visată a
creştinătăţii. Pentru acest ideal, militează şi Prea Fericirea Sa, făcîndu-se cel mai
autorizat exponent al acestei mentalităţi a reprezentanţilor cultelor din patria noas
tră, declarînd cu toată ardoarea convingerii Sale absolute că Bisericile din România
vor sprijini «nobila acţiune pentru încetarea dezbinărilor dintre Biserici şi pentru
promovarea spiritului de unire şi dragoste între toate Bisericile creştine...»58. Dece
niul care s-a scurs de la această declaraţie în faţa reprezentanţilor Comisiei «Cre
dinţă şi Constituţie» din Consiliul Ecumenic al Bisericilor a confirmat din plin seriozitatea şi înfăptuirile ei.
Unitatea Bisericilor creştine. — Frămîntările şi evenimentele care au loc în
omenire, se repercutează şi asupra conştiinţei creştine, care aşteaptă, cum remarca
Prea Fericitul Patriarh Justinian, zorii noi «care să lase în urmă noaptea dezbinări
lor şi a neîncrederii reciproce. La aceasta o îndeamnă dorinţa de apropiere şi de
înfrăţire care însufleţeşte azi toată omenirea, din care creştinătatea face şi ea parte» 59.
Dar gîndirea şi activitatea Bisericii creştine nu sînt doar o copie a spiritului
şi mentalităţii actuale, pentru că însăşi esenţa şi gîndirea creştinismului este uni
tatea, pe care Biserica o reactualizează, în măsura în care revine la Hristos, la
fundamentul ei. Aspectul acesta este pus în relief astfel de Prea Fericirea S a :
• ...Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a gîndit lumea ca o unitate, ca un
Întreg şi a fost stăpînit de convingerea că el a coborît pe pămînt pentru toţi
oamenii, întrupîndu-se pentru toţi» 60.
Unitatea primară din nefericire a fost sfîşiată în cursul istoriei Bisericii prin
orezii şi schisme, care au dus la alienarea Bisericilor între ele şi, implicit, a creşti
nilor între ei.
în timpul nostru, ideea unităţii creştinilor este mult facilitată de faptul că «în
cugetele oamenilor de astăzi şi-a făcut loc încredinţarea despre unitatea lumii. Oa
menii timpului nostru trăiesc cu convingerea că lumea îşi are o obîrşie unică (...)
<a alcătuiesc o singură şi mare familie, a cărei dăinuire în istorie şi a cărei pro
păşire materială şi spirituală nu pot fi împlinite fără pace şi bună-înţelegere»ei.
Această atmosferă psihologică şi ştiinţifică stimulează conştiinţa creştină, care la
rtndul ei, dă entuziasmul şi căldura necesare voinţei de unitate. între ele nu există,
paralelism, ci contopire într-un ideal com un: umanitatea. Aceeaşi umanitate care
«•xprimă, bilingvistic, aceleaşi idei de unitate, în limbaj uman şi în limbaj divin. De
nceea nu constituie pentru nimeni o surpriză că oamenii se apropie şi pe aceste
ilnuă căi, care păreau separate în trecut. în terminologia utilizată de Prea Fericitul
Patriarh Justinian, termenii de pace, apropiere, bună-înţelegere, înfrăţire au acelaşi
<ontinut în limbajul laic ca -şi în cel religios: «Bisericile creştine de pe întreg
priinîntul trebuie să se unească în rugăciune, «pentru pacea a tpată lumea», pentru
împăcarea şi unirea tuturor popoarelor şi convieţuirea lor în bună înţelegere şi înliaţire»62. Biserica îşi caută unitatea ei, pentru că numai unită poate să slujească
57. Ibidem, X, p. 268.
60. Ibidem, V III, p. 209.

58.Ibidem, V III, p. 173.
61. Ibidem, IX , p. 283.

59. Ibidem, IX , p. 93.
62. Ibidem, V II, p. 78.
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acest ideal uman, care coincide cu cel creştin. Ortodoxia a fost totdeauna pentru
această unitate.
Desigur nu este vorba de o unire $e dragul unirii1
, ci de o unire dictată de
viaţă, de fericirea noastră. în faţa acestor înalte imperative de etică umană, Bise
rica nu putea rămîne tocmai ea indiferentă. «Biserica Ortodoxă a deplins totdeauna
împărţirea creştinismului în mai multe Biserici; aflate uneori pe poziţii de vrăjmăşie
unele faţă de altele, s-a rugat fără încetare «pentru bunăstarea sfintelor lui Dum
nezeu biserici şi pentru unirea lor», a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru cunoaş
terea şi apropierea lor, devenind astfel pildă de bună-voinţă şi de iubire pentru
toate celelalte Biserici...» 63.
In gîndirea Prea Fericirii Sale, unitatea Bisericilor trebuie să preceadă unirea
iar această unitate este determinată de înţelegere şi colaborare între creştini în
problemele fundamentale ale omenirii care au contingenţă strictă, pînă la contopire
cu doctrina creştină.
Unitatea este un imperativ al vremurilor, iar unirea al viitorului. într-o expu
nere prezentată în faţa Adunării Naţionale Bisericeşti, Prea Fericirea Sa a prezentat
astfel activitatea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Române în scopul apropierii, înţe
legerii şi colaborării cu celelalte Biserici creştine din întreaga lume : «Această acti
vitate s-a concretizat prin : schimburi de scrisori, vizite reciproce, schimburi de stu
denţi şi de reviste, precum şi alte manifestări» M.
Omenirea vrea să fie solidară şi coresponsabilă faţă de soarta ei proprie. Prea
Fericirea Sa apreciază acest sentiment nou «ca semnul binecuvîntat al unui uma
nism nou, care trebuie slujit cu fermitate şi cu entuziasm. De aceea socotim că este
necesară formarea unei puternice conştiinţe a creştinătăţii de pretutindeni în legătură
cu împlinirea îndatoririlor pe care Biserica lui Hristos le are faţă de omenire»65.
Unitatea Bisericilor creştine preconizată de Prea Fericirea Sa îşi are ca obiectiv
principal formarea, stimularea şi angajarea conştiinţei Bisericilor creştine în slujirea
umanităţii. Nici o deosebire dogmatică sau cultică nu poate constitui o piedică în
calea ei.
Unitatea în diversitate. — Problema unităţii este pusă de Prea Fericitul Patriarh
Justinian într-un spirit absolut realist. Situaţia actuală a creştinismului ne dovedeşte
că duhul Evangheliei lui Hristos a dat roade deosebite în conştiinţa creştinilor şi
i-a grupat în unităţi confesionale de diferite proporţii numerice. în ultimă analiză,
deosebirile nu sînt fundamentale, pentru că experienţa conferinţelor interconfesionale, organizate în ţara noastră, arată că soluţiile date de diferitele confesiuni ace
loraşi teme doctrinare «scot în evidenţă existenţa unui uimitor spirit de convergenţă».
Această experienţă, de o inestimabilă valoare pentru ecumenism, trebuie extinsă
şi aplicată în marile confesiunii ca un preambul la unirea Bisericilor, ca o pregă
tire a spiritului de unitate «în duh şi în adevăr».
" Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a examinat cu un subtil discernămînt
situaţia din trecut şi cea actuală a Bisericilor creştine, a cîntărit şi comparat posi
bilităţile prezente de apropiere între marile confesiuni şi, între alternativele unirii
sau unităţii, s-a oprit asupra unităţii Bisericilor în diversitatea lor actuală, demonstrînd astfel această te ză: «...nu neglijăm faptul că de-a lungul vremii Bisericile
s-au constituit în forme confesionale diferite, din tiparul cărora e greu să iasă azi
spre a se încadra într-o organizaţie unitară şi uniformă. Dar tocmai pentru aceasta
63. Ibidem, IX , p. 285-286

64. Ibidem, p. 171.

65. Ibidem, X, p. 245
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subliniem că unirea Bisericilor este un ţel căruia trebuie să-i premeargă acţiunea
unităţii creştine, înţelegînd prin aceasta o unitate în diversitate. Unirea e o pro
blemă de viitor mai îndepărtat, întrucît în calea ei stau încă multe şi mari greutăţi,
dar unitatea în diversitate a întregii creştinătăţi este posibilă chiar în vremea noastră.
De aceea Biserica Ortodoxă Română, în momentul ecumenic actual, pune în primul
rînd promovarea unităţii creştine, considerînd că, pînă nu se va realiza această uni
tate în diversitate a Bisericilor, nu se va putea merge mai departe pe drumul înfăp
tuirii unirii lor» 66.
Fără să intrăm în nici un fel de amănunt, observăm că în gîndirea Prea Feri
cirii Sale se reflectă cel mai înalt principiu al unităţii în multiplicitate sau în diver
sitate, după tipul lucrării Sfintei Treimi. Acest principiu, care este mult agreat, în
prezent, de teologia protestantă progresistă, constituie o punte trainică de legătură
şi înţelegere între confesiuni şi între alte Biserici fragmentate din unitatea iniţială
a creştinismului. Principiul unităţii contrariilor poate duce şi la suprimarea contra
dicţiilor, la subordonarea lor unor unităţi de gîndire şi acţiuni superioare, care va
însemna, sub aspect ecumenic, unire în Adevărul absolut.
Dar Prea Fericirea Sa vede clar că există adevăruri cu caracter absolut şi în
momentul de faţă, cum sînt frăţietatea, cunoaşterea, iubirea, pacea etc., a căror forţă
se impune tuturor şi, aşa cum omenirea bate monezi noi din aceleaşi aliaje, la scara
unor valori noi, tot aşa şi creştinismul valorifică aliajele credinţei în formele vieţii
contemporane, ca să poată să fie legat de actualitate. Viaţa are o mobilitate mai
mare decît ideile, de aceea Prea Fericirea Sa pune, in mod logic, viaţa creştină
înaintea ideilor teologice care au diversificat-o, au statizat-o. De altfel, chiar în
gîndirea sa personală, ca filozofie a acţiunii, am observat că ideile nu indică tipare
prestabilite, ci se formează în fluviul acţiunii creatoare.
In acest context se încadrează şi principiul bazat pe realitatea imediată, al
unităţii Bisericilor creştine în diversitatea lor actuală. încercările de unire din tre
cut s-au soldat cu un trist eşec. Ele au fost dictate de interese temporale şi lipsa
lor de conţinut eficient a fost dovedită chiar de eşecul lor. De aceea singura for
mulă în care poate fi elaborat ecumenismul actual este .aceea a unităţii în diver
sitate, care poate duce la temperarea şi suprimarea intereselor subiacente confesio
nale. Această poziţie a fost expusă ferm, în special, în faţa reprezentanţilor catoli
cismului, fie cînd Prea Fericirea Sa a vizitat Bisericile catolice din diferite ţări ca
Austria, Republica Federală Germania etc., fie cînd episcopii sau cardinali catolici au
vizitat Biserica Ortodoxă Română. Expunerea îşi are logica ei particulară, pentru
că, dintre toate confesiunile creştine, catolicismul concepe ecumenismul ca pe o «re
întoarcere» a Bisericilor la catolicism. «Ecumenismul de astăzi nu poate fi desăvîrşit
decît prin vizite reciproce şi prin contacte bilaterale între Biserici: Unitatea în di
versitate a Bisericii creştine nu poate fi promovată decît dacă ne cunoaştem bine
unii pe alţii (...) unirea Bisericilor nu poate fi pusă înaintea unităţii Bisericii, adică
unitate în disersitate a Bisericii trebuie realizată înaintea unirii Bisericilor. De aceea
trebuie să lucrăm întîi pentru unitatea în diversitate a creştinătăţii, pentru o cola
borare pe picior de egalitate şi respect reciproc. Unirea întîlneşte multe piedici, pe
rînd unitatea în diversitate oferă nenumărate posibilităţi pentru conlucrarea Bise
ricilor» 67. Tema unităţii in diversitate sau în pluralitate nu este dezagreabilă catoli
cismului, numai că există o diferenţă fundamentală între principiul catolic al acestei
I

66. Ibidem, X, p. 304.

67.Ibidem, p. 246. Vezi şi voi. CI, p. 102.
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unităţi în diversitate, care se traduce exact prin uniatism şi principiul adoptat de
ortodoxie, care înseamnă «colaborare pe picior de egalitate şi respect reciproc», numai
şi numai conlucrare, fără subordonare.
Prea Fericitul Patriarh Justinian acceptă deosebirile ca pe un moment trecător,
în evoluţia sa spre revenire la unificarea absolută de mai tîrziu. In sînul catolicis
mului, episcopatul german manifestă, în genere, mai multă independenţă, iar în
unele institute catolice, cum este cel de la Tubingen, s-au ivit teologi care au atacat
deschis dogma primatului şi infailibilităţii, cum este renumitul teolog Hans Kiing, uce
nicul lui Karl Rahner. Un semn al unor mari modificări în mentalitatea catolică l-a
constituit şi eşecul, aproape total, al sinodului al IV-lea al episcopilor catolici, din
toamna anului 1974, de la Roma, cînd episcopii au respins, în majoritate, trei din
cele patru texte finale «propuse pentru votare, iar papa Paul al Vl-lea a fost constrîns să admită existenţa unui spirit centrifug : «Identitatea indiscutabilă a credinţei
comportă o flexibilitate de forme încarnate. Am notat o voinţă crescîndă de împrăştiere, la nivelul etnic şi geografic, pe care o vom numi centrifugă»68. Centrifugalismul, ca forma constituirii unor biserici locale, iar unii prevăd că «dacă viitorul papă
nu va fi un african, urmaşul acestuia va fi cu siguranţă» 69.
Episcopii catolici au dat, la acest sinod, prioritate problemelor practice, ceea
ce a produs oarecare derută. Mulţi dintre ei cunosc modul de gîndire al Bisericii
Ortodoxe Române, care elaborează un ecumenism practic. Unora dintre aceştia, Prea
Fericirea Sa le-a expus concepţia sa despre unitate, astfel: «Noi am propus să pro
movăm unitatea în diversitate, lăsînd la o parte punctele care ne deosebesc prea
mult şi apropiindu-ne în cele posibile de reconciliat, şi mai ales colaborarea în
problemele practice. Prin respectul reciproc şi prin această colaborare între ele, Bise
ricile se vor putea apropia mai repede, pentru că astfel vom putea ajunge la crea
rea unui for interbisericesc, prin analogie cu Organizaţia Naţiunilor Unite. în felul
acesta, se pot realiza multe lucruri, îndeosebi în latura creştinismului practic, ceea
ce ne va ajuta să învăţăm mult mai .mult unii de la alţii» 70. Ar fi o gravă eroare
din partea bisericilor, care aproape în unanimitate sînt convinse că trebuie să se
deschidă spre lume, dacă s-ar închide una faţă de alta, sau, dacă s-ar deschide una
faţă de alta, ar încerca să se absoarbă. Prea Fericirea Sa recunoaşte că fiecare con
fesiune îşi are geniul său specific, tezaurul său de gîndire, cultul său, teologia sa
care ar putea îmbogăţi tezaurul comun al creştinismului, în duhul smereniei, dar nu
al supremaţiei. Recunoaşterea valorilor specifice ar spori cadrul experienţei creştine
şi ar duce la reconciliere. Unitatea în diversitate este o acţiune care priveşte toate
Bisericile creştine, fără excepţie. Unitatea în diversitate poate să ducă la instaurarea
unui climat de «pace religioasă deplină». «Bisericile nu trebuie să mai rămînă în
dezbinare, în deosebiri şi conflicte confesionale, moştenite din vremea nefericitelor
neînţelegeri, resentimente şi ostilităţi teologice.
Gîndim şi lucrăm azi, în spirit irenic,care este spiritul creştinismului evan
ghelic, plin de porunci şi îndemnuri la pace, la bunăvoire creştină, la dragoste
creştină71. Dacă Bisericile trebuie să lucreze în lume, să o slujească, ele nu
pot sluji decît în nevoile sale reale. Biserica trebuie să se unească cu lumea, aşa
%

cum Hristos, a unit-o în trupul Său.
68. Alain de Penanster, Un Synode «centrifuge» (Papa admite că viitorul catolicismului se joacă
în bisericile locale. Dar sub controlul său) — în «L’Expres», nr. 1217, 4—10, novembre, 1974, Paris,
p. 68.
69. Ibidem.
70. Apostolat social, X, p. 291.
71. Ibidem, p. 279.
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Unitate şi uniformitate. — Dacă fiecare Biserică constituită istoriceşte îşi are
geniul şi personalitatea ei, atunci, atît teoretic, cît şi practic, uniformitatea nu poate
fi o soluţie ecumenică. Această poziţie realistă a fost fixată, încă de acum două
zeci şi unu de ani, de Prea Fericitul Patriarh Justinian : «Biserica Ortodoxă are toată
bunăvoinţa în înţelegerea şi este gata pentru orice apropiere în spiritul evanghelic,
sinodal şi patristic al Bisericii vechi (...). Ea îşi dă bine seama că unele deosebiri în
înţelegerea creştinismului sînt fireşti şi nu face din uniformitatea generală şi abso
lută în toate, condiţia împăcării tuturor creştinilor» 72. Reluînd teza Sfîntului Cleîhent
Alexandrinul că Biserica ecumenică este o unitate simfonică, Prea Fericirea Sa soco
teşte pe drept cuvînt că, pentru stadiul actual al relaţiilor ecumenice, singura soluţie
este unitatea în diversitate, unitatea simfonică, o unitate a frumosului creştin. Este
adevărat că «unitatea în duh şi adevăr creştin este un imperativ al Evangheliei şi
al veacului nostru», dar duhul creştin este, în fond, duhul dragostei, de aceea
«restabilirea unităţii creştine în dragoste şi credinţă»73, este o formulă care tre
buie să treacă înaintea unităţii dogmatice şi cultice. Aceasta deschide perspectiva
Imediată a unui ecumenism creştin integral.
Cu prilejul vizitei cardinalului Julius Dophner din R. F. Germania, Prea Feri
cirea Sa a avansat astfel ideea ecumenismului integral: «...Biserica Ortodoxă Română
susţine crearea unui ecumenism creştin integral, care să aibă menirea să adune şi
să determine pe toţi creştinii ca, peste deosebirile dogmatice confesionale, să cola
boreze la rezolvarea problemelor majore care astăzi preocupă toate popoarele de la
un capăt la altul al lumii. în dorinţa de a ajunge la o colaborare cît mai strînsă
pe linia acestui creştinism practic, înţelegem să avem, pe picior de egalitate, relaţii
cu toate Bisericile creştine, inclusiv cu Biserica Romano-Catolică. Iată scopul vizi
telor noastre reciproce» 74.
în ecumenismul pancreştin, sau integral încolţesc germenii speranţei u n irii; res
taurarea chipului lui Hristos. O dumnezeiască perspectivă căreia Biserica Ortodoxă
Română i-a consacrat întreaga ei activitate, prin Prea Fericitul Patriarh Justinian, de
treizeci de ani de zile încoace.
De la ecumenismul pancreştin spre unire. — Ecumenicitatea se înfăţişează ca o
spaţializare a chipului lui Hristos, simbolizată de braţele Sfintei Cruci, a acestei
cruci «care lucrează» în lumea creştină. In numele ei şi al sfintei învieri, într-o
scrisoare irenică adresată tuturor patriarhilor ortodocşi din lume, de Sfînta Jnviere,
din 1974, este din nou afirmată viziunea constantă a ecumenismului integral: «învie
rea Domnului ne oferă (...) fericit prilej de a intensifica eforturile noastre pentru
a face ca darurile şi binefacerile învierii lui Hristos să fie din belşug folosite de
clericii şi credincioşii noştri, atît în viaţa lor, cît şi în relaţiile cu clericii şi cre
dincioşii celorlalte Biserici, ba chiar cu toţi oamenii fără deosebire de rasă şi de
credinţă religioasă, cu scopul de a contribui la buna înţelegere şi cooperare frăţească
<i tuturor popoarelor lum ii»75. Încă din 1954, Prea Fericitul Patriarh Justinian s-a
pronunţat pentru unirea Bisericilor «în spirit larg şi tolerant pentru acele deose
biri confesionale care nu ating conştiinţa divină a Bisericii şi fondul biblic şi pa
tristic al învăţăturii şi al cultului creştin»76. Dar după Conciliul II Vatican, a văzut
cfl, în problema ecumenismului, romano-catolicismul urmăreşte pancatolicismul, adică
I
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72. Ibidem, V, p. 221 222.
73. Ibidem, p. 222.
74. Ibidem, XI, p. 101.
75. «Biserica Ortodoxă Română», nr. 3—4, martie-aprilie, 1974, p. 336 şi Apostolat social,
76. Apostolat social, V, p. 221—222.
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revenirea în «staulul Romei», ceea ce l-a determinat să militeze «pentru promovarea
unităţii creştine, mai mult decît unirea Bisericilor (...). Şi în ecumenism (...) noi
căutăm să împiedicăm tendinţele de panelenism, pananglicanism, panprotestantism
ca şi de pancatolicism; sprijinim din toată inima un ecumenisc pancreştin, în care
Bisericile creştine în deplină libertate îşi vor da contribuţia lor la rezolvarea pro
blemelor actuale cu care e confruntat creştinismul (...). Pînă nu se va rezolva acest
pancreştinism, această unitate în diversitate a Bisericilor, nu poate fi vorba de unire
a Bisericilor»77. Pentru realizarea acestor deziderate Biserica creştină dispune de
metodele sale clasice: «rugăciunea şi dragostea frăţească»78. Ea posedă o armă
puternică şi folositoare «conştiinţa creştină», o energie spirituală a «fuziunii...». Bise
ricile creştine posedă secretul fuziunii conştiinţelor religioase şi pentru aceasta ele
trebuie angajate pe calea ecumenismului pancreştin, adică al unităţii de direcţii a
conştiinţei. Prea Fericirea Sa nu a abandonat ideea unirii, care prezintă, azi «dificul
tăţi enorme, dar nu insurmontabile»79. Enumerînd piedicile unirii dogmatice, Prea
Fericirea Sa arată că unirea pe teren practic a Bisericilor «nu numai că este posi
bilă, dar este şi necesară, deoarece înfăţişează însăşi voinţa lui Dumnezeu»80. Pen
tru înfăptuirea ei, însă, sînt necesare două virtuţi fundamentale creştine, care tre
buie reactualizate «smerenia» şi «speranţa».
Faţă de mai multe tipuri de ecumenism pentru viitor, Prea Fericitul Patriarh
Justinian adoptă şi propune tipul originar al ecumenismului creştin: ecumenismul
apostolic: «...Considerăm că singura condiţie pentru înfăptuirea adevărată şi dura
bilă a unirii Bisericilor este aceea de a străbate toată calea întoarsă care a dus la
scindarea şi separarea lor de trunchiul genuin al Bisericii» 81, «o întoarcere la staulul
sfînt de la Betleem (...) şi o întoarcere a fiecărei Biserici creştine la sînul Bisericii
mame...»82. Pe temeiul eticii şi esteticii creştine, această întoarcere este posibilă.
Teologia întoarcerii la stareţ paradisiacă îndreptăţeşte speranţa întoarcerii la adevă
rata unitate a trupului lui Hristos, cel nedivizat.
III. ECUMENISM INTERORTODOX
Expresia «ecumenism interortodox» ar părea improprie, pentru că Ortodoxia este,
prin structura ei, o «Biserică ecumenică» după denumirea dată prima dată de Sfîntul
Clement Alexandrinul.
In Ortodoxie, sentimentul religios este dublat de cel patriotic, cu care se iden
tifică. Dar limitele autocefale ortodoxe, care sînt feţele creştine ale profundului sen
timent patriotic, nu sînt şi graniţe ortodoxe ireductibile.
Prea Fericirea Sa a găsit o formulare mulţumitoare şi conciliantă : «fiecare din
noi avem cîte două p a trii: una este patria pămîntească, în care odihnesc moşii şi
strămoşii noştri, leagănul istoric al fiecărui popor care-şi cere un loc sub soare;
cealaltă este patria noastră comună, Biserica ecumenică a Răsăritului. Cea dintîi ne
cere iubire, devotament şi jertfire de noi înşine ; cea de a doua nu poate trăi fără
unitate dogmatică, canonică şi liturgică...
Bisericile ortodoxe au făcut cauză comună cu popoarele lor, în tot cursul isto
riei». 83.
Un aspect cu totul nou şi de o mare importanţă pentru ecumenismul ortodox şi
pentru soarta ecumenismului în genere îl relevă Prea Fericitul Patriarh Justinian în
77. Ibidem, X, p. 247.
80. Ibidem, p. 100.

78. Ibidem,
81. Ibidem.

V II, p. 98.
79. Ibidem, p. 99.
82. Ibidem, IX , p. 256.
83. Ibidem, V, p. 254.
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«aghiologie», ca mod unic al unităţii, prin unicitatea chipului lui Hristos realizată în
condiţiile existenţei omeneşti. Cinstirea sfinţilor este actul creştin suprem prin care
se confirmă, în mod vizibil, unitatea de viaţă în Hristos şi unitatea cu oamenii care
au aparţinut diferitelor rase,popoare, naţiuni şi timpuri. Ortodoxia trăieşte din cultul
sfinţilor, prin ei se simte unică şi unitară.
Prea Fericirea Sa dezvoltă astfel acest aspect al ecumenismului ortodox:
«...poporul drepţcredincios cultivă două laturi importante ale dreptei noastre credin
ţe : cinstirea sfinţilor şi unitatea ortodoxiei. îi cinstim pe sfinţi, pentru că cinstim
evlavia din trecut a creştinismului nostru şi vrem să rămînem în mod nestrămutat
credincioşi ai acestei
evlavii şi înaltelor valori reprezentate de ea (...) rezultă pen
tru noi îndemnul de a rămîne în unitatea Ortodoxiei şi de a cultiva raporturi de cola
borare cu toate Bisericile creştine... Sfinţii realizează unitatea de viaţă a creştinismului ;
în chipul lor uman s-a întipărit chipul unic al lui Hristos nu prin stereotipizare, ci
prin îndumnezeire prin har.
Sfinţii au fost oamenii epocii lo r ; modul lor de viaţă a răspuns nevoilor con
temporanilor lo r 84. Ar fi, deci, o greşeală să ne imaginăm că sfinţii ar fi atemporali,
sau extratemporali. Ei sînt trăsătura de unire între credincioşi şi Hristos, care ia chipul
uman al timpului specific, ca să-l facă una în chipul său unic. Diversitatea creştină
este unită în Hristos. Hristos este un model unic pentru unitatea credincioşilor şi a
Bisericilor, dar, azi, şi lumea a devenit un model de unitate pentru Bisericile de
zunite, care sînt chemate să o slujească cum au slujit-o sfinţii85.
în gîndirea Prea Fericirii Sale, cum sevede unitatea creştină este de tip ondu
latoriu, cu un centru de mişcare, care este Hristos şi cu unde, care denotă viaţa
ortodoxă, viaţa creştină în genere şi care leagă pe creştini de ceilalţi oameni, într-o
unitate de slujire, de acţiune universală.
Esenţa creştinismului nu este centrismul în sine, cu valoare geometrică, ci duhul
comuniunii, legăturile de dragoste între comunităţile creştine, indiferent de mărimea
lor, locul lor, sau poziţia lor canonică, ori administrativă. Prea Fericirea Sa enunţă
astfel principiul comuniunii interortodoxe: «Biserica noastră cultivă şi strînge, cu
deplină sinceritate, legăturile de dragoste frăţească cu toate Bisericile Ortodoxe din
lume, cu patriarhiile apostolice şi cu cele mai noi, şi caută să-şi dea contribuţia sa
generoasă pentru păstrarea şi apărarea credinţei adevărate şi pentru înfăptuirea
unei solidarităţi a întregii om eniri; în scopul salvării ei de la pieirea sufletească şi
trupească» 86.
Există, aşadar, patru puncte cardinale şi în ecumenicitatea interortodoxă: 1)
dragostea frăţească ; 2) credinţa adevărată ; 3) solidaritatea panumană şi 4) salvarea
biospirituală.
Absenţa sau ignorarea unuia din ele ar duce la dezorientarea parţială sau
totală. Ele vor rămîne structuri constante pentru afirmarea ortodoxiei totale sau
bilaterale.
E C U M E N IS M O R T O D O X B IL A T E R A L

1.

Legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă.— Ecumenismul interortodox n-a fost

nbsolut linear, ci efemer-lacunar, în funcţie şi de evenimentele istorice din viaţa poli
tică a statelor. După al doilea război mondial, a fost restabilit, la Moscova: «Legă
tura dragostei în Hristos s-a restabilit astfel între Bisericile Ortodoxe surori, datorită
84. Ibidem , X I, p. 94 şi p. 146.

85.Ibidem, p. 147.

86. Ibidem,

IV, p.

233.
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iniţiativei Bisericii Ruse (...) Consfătuirea panortodoxă, ţinută în vara anului 1948,
la Moscova, a făcut să răsune în toată lumea cuvîntul Ortodoxiei, chemînd conştiinţa
întregii creştinătăţi la acţiune împotriva celor ce uneltesc războiul de distrugere.
Au urmat Consfătuirile din 1950— 1951, tot la Moscova»87.
între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă există relaţii de
frăţietate : «Biserica Rusă este Biserică Ortodoxă soră şi noi, credincioşii ortodocşi
români, şi ruşi, sîntem fraţi ortodocşi ai aceleiaşi Biserici Ortodoxe. Temelia acestei
prietenii stă în inimile celor două popoare şi în credinţa lor religioasă comună»88.
Ţinînd seamă de realităţile din trecut, cînd relaţiile ortodoxe româno-ruse s-au înte
meiat pe apărarea şi întărirea doctrinară a Ortodoxiei, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian consideră că şi realităţile prezente, prin «glasul conştiinţei noastre ne chea
mă să făurim o unitate de nezdruncinat şi de nebiruit între Bisericile şi popoarele
noastre...»80. Unitatea frăţească a iubirii apără şi de dezintegrare şi de integrare,
pentru că ambele Biserici urmăresc şi apără cugetul şi inima aceleiaşi Ortodoxii.

2. Legăturile cu Biserica Ortodoxă Sîrbă. — Sud-estul european a format,
în trecut, o unitate culturală de tip bizantin, sub egida Bizanţului ortodox, ceea
ce a facilitat şi legăturile politice, înrudirile între casele domnitoare, legăturile
ortodoxe doqmatice şi canonic-administrative, într-o comuniune care n-a cunoscut
bariere. Sentimentul acesta al frăţietăţii şi unităţii dintre popoarele sud-estului Euro
pei este mai puternic decît oriunde. Pe plan ortodox, a fost absolut constant. Isto
ricii Bisericii Ortodoxe au dovedit-o. Legăturile între Biserica noastră şi cea sîrbă
sînt foarte strînse, ele urcînd pînă «într-un trecut foarte depărtat» 90 Atît Biserica
Ortodoxă Română, cît şi Biserica Ortodoxă Sîrbă, «s-au identificat totdeauna cu
idealurile cele mai sfinte ale popoarelor lor» 91.
%

Vizitînd R. S. F. Iugoslavia, Prea Fericitul Patriarh Justinian a fost impresionat
că atît conducătorii ţării cît şi ierarhii Bisericii Ortodoxe Sîrbe ne-au primit cu
afecţiune şi ne-au înconjurat cu preţuire, ca pe solii unui popor prieten şi frate şi
ai unei Biserici Ortodoxe în care sălăşluieşte duhul ecumenicităţii tradiţionale»92.
Sub impulsul aceleiaşi iubiri şi al spiritului ecumenic, Prea Fericitul Patriarh
Gherman al Serbiei a vizitat,-în octombrie 1962, Biserica Ortodoxă Română, confirmînd faptul că «Păstrarea acestei unităţi a Bisericii Ortodoxe Ecumenice este şi va
fi pururea ţelul suprem al tuturor strădaniilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale»93.
Comunitatea de viaţă ortodoxă este o garanţie94.
Astăzi, aceeaşi învăţătură de credinţă şi aceleaşi idealuri ale ortodocşilor
români şi sîrbi cimentează şi mai mult ecumenismul tradiţional al ortodoxiei lor.

3. Legături între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Bulgară.
— Acestea sînt foarte vechi şi cu adînci semnificaţii, între ambele Biserici95. «Marele
cărturar Teodosie şi patriarhul Eftimie sînt tot aşa de sfinţi pentru Biserica Ortodoxă
Română ca şi pentru Biserica Ortodoxă Bulgară» 98. Mitropolitul Moldovei, din vremea
lui Alexandru cel Bun, Grigore Ţamblac, era «valah curat» 07 iar Mitropolitul Dionisie al Tîrnovei visa la restabilirea imperiului bizantin sub scutul crucii şi a rugat
pe Domnul român Mihai Viteazul «să dezrobească creştinătatea balcanică de asupri
rea semilunii» 98. Ambele Biserici sînt unite şi prin sfinţi com uni 99 şi prin sfinţi ale
87.
89.
92.
95.
99.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

V, p. 59.
IV, p. 162.
p. 303.
V, p. 72.
p. 246.

88. Ibidem, V III, p. 33. Vezi şi voi.
90. Ibidem, VI, Bucureşti, 1958, p.
93. Ibidem, V III, p. 88-89.
94.
96. Ibidem, p. 102.
97. Ibidem,

V III, p. 67—68.
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91. Ibidem, p. 292.
Ibidem, p. 90.
p. 246.
98. Ibidem, p. 248.
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căror moaşte sînt cinstite deopotrivă de credincioşii români şi bulgari 10°. Biserica
Sfîntul Ilie — Hanul Colţii... dă mărturie de vechile legături între creştinii din
Balcani: valahi,- macedo-români, bulgari, greci etc.f şi românii din Bucureşti» 101. Prea
Fericitul Patriarh Justinian a elogiat prezentul -«cînd amîndouă popoarele, conduse
de un crez democratic comun, îşi zidesc o viaţă nouă» 102, iar «trecutul lor cheamă
la tot pasul pe conducătorii politici şi religioşi să fie mai înfrăţiţi şi mai solidari în
dragostea şi munca de construire a vieţii celei noi, în republicile lo r»103.

4. Ecumenism polivalent cu Patriarhiile ortodoxe răsăritene şi cu Bisericile
necalcedoniene. — Biserica Ortodoxă Română a avut şi are legături puternice ecu
menice, cum e şi firesc, cu patriarhiile ortodoxe răsăritene ale Constantinopolului,
Macedoniei, Antiohiei şi Ierusalimului, iar în timpul patriarhatului Prea Fericitului
Patriarh Justinian aceste legături au cunoscut o intensificare unică. Ele sînt califi
cate «o pildă vie de apostolat activ în slujba Domnului nostru Iisus Hristos... de
înfrăţire a popoarelor în duhul păcii şi dragostei creştine»104.
Cu prilejul unor vizite frăţeşti, s-a recunoscut de Bisericile apostolice răsăritene
că acţiunile Bisericii Ortodoxe Române în slujba păcii sînt izvorîte «din neschim
bata
învăţătură a lui Hristos şi din duhul nepieritor al Ortodoxiei ecumenice»'105.
Cu prilejul vizitelor pe' care Prea Fericitul Patriarh Justinian le-a făcut patri
arhilor ortodocşi orientali şi mai ales la Sfîntul Munte Atos, s-a constatat din docu
mentele prezentate, din pomelnicele Bisericilor şi mînăstirilor cît de mult au contri
buit domnitorii noştri la susţinerea acestor locuri de spiritualitate ortodoxă şi a
mînăstirilor, în special. Mînăstirile din Muntele Atos s-au bucurat de danii şi privii
legii
excepţionale din partea ţărilor româneşti, prin închinări de mînăstiri şi de
biserici şi mai ales prin înzestrarea cu moşii întinse106. După căderea Constantino
polului, Ţările Româneşti au lărgit reazemul material pentru întreaga ortodoxie răsă
riteană.
Există multe vlăstare ale Ortodoxiei, care s-au despărţit de trunchiul ei doc
trinar şi sinodal, după sinodul ecumenic de la Calcelon (sec. V), deci de un mile
niu şi jum ătate: «Creştinătatea răsăriteană (...) se află fărâmiţată, din nefericire în
atîtea Biserici izolate între ele, încă de la Sinodul din Calcedon, cînd odată cu
despărţirea acestor Biserici, a început şi decadenţa şi nefericirea lor» 107.
i

Cele mai apropiate de Biserica Ortodoxă sînt Bisericile Armeană, Siriană-Iacobită, Egipteană şi Etiopiană sau Alexandrină «care s-au apropiat între ele şi doresc
împreună a se uni cu Biserica Ortodoxă» 108. Primii paşi spre unitatea interortodoxă
n-nu fă c u t: a) la a treia Conferinţă panortodoxă de la Rodos, din 1964, cînd s-a
liotărît ca Bisericile Ortodoxe Autocefale să înceapă dialogul şi tratativele bilate
rale cu oricare dintre Bisericile Vechi Orientale (necalcedoniene) b) la Consfătuirea
nooficială, a teologilor ortodocşi cu cei necalcedonieni din august 1964, de la Aarhus,
Olanda, ca şi la Conferinţa de la Addis-Abeba, din ianuarie 1965, prilejuri în care
n a remarcat hotărîrea «pentru cauza sfîntă a unităţii creştine» 109.
Un aport deosebit în această direcţie l-au avut vizitele frăţeşti pe care Prea
I‘oricitul Patriarh Justinian le-a făcut acestor Biserici, precum şi vizitele pe care
patriarhii şi catolicoşii acestora le-au întors Bisericii Ortodoxe Române. Cu aceste
100.
104.
107.
109.

Ibidem, p. 94. 101. Ibidem, p. 260.
Ibidem, p. 237.
105. Ibidem, IV, p. 154.
Ibidem, IX, p. 131; vezi şi voi. V III, p. 219.
Ibidem, IX , p.
133.

102. Ibidem, p. 251.
103. Ibidem, p. 85.
106. Ibidem, V III, p. 143-144.
108. Ibidem, V III, p. 273.
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ocazii, s-a subliniat adevărul că aceste Biserici sînt «surori bune (...) se axează pe
aceeaşi idee dogmatică fundamentală (...) a comuniunii noastre cu Domnul, prin împăr
tăşirea cu Sfîntul Său Trup şi Sînge, în jurul mesei euharistice, ca la Cina cea de
Taină» l10. în special, între Biserica Ortodoxă Română şi cea Armeană există o mare
apropiere în doctrină şi cult, care constituie «temeliile trainice pe care putem re
constitui unitatea de odinioară a Bisericii noastre, care nu sînt şi nu trebuie să
rămînă unităţi separate, ci feţe cu străluciri şi reflexe deosebite ale uneia şi acele
iaşi oglinzi menite să reflecte cerul şi pe Dumnezeu în inimile noastre» m . Ecume
nismul dintre Biserica Ortodoxă Română şi cea Armeană este veche. Credincioşii
armeni din România au fost protejaţi de Biserica şi statul nostru, au biserică pro
prie, cu un cult recunoscut de Stat, iar actualul catolicos al Armeniei este născut
în România şi este doctor al Institutului teologic din Bucureşti, iar Catolicosul ar
mean ne-a vizitat în 1965, 1975 etc ; Biserica Coptă din Egipt în 1969; Biserica Orto
doxă Siriană din India, cu centrul în statul Kerala, Biserica Etiopiei în 1971.
Pe lîngă Biserica Armeană, pe care a vizitat-o de două ori, Prea Fericitul
Patriarh Justinian a vizitat şi celelalte Biserici Vechi-Orientale, iar conducătorii
sau reprezentanţi ai acestor Biserici au vizitat şi ei Biserica Ortodoxă Română. Se
creează, deci, din ce în ce mai multe premise ale unităţii dintre cele două familii
de Biserici»112. Sîmburele acestei unităţi îl formează trunchiul şi rădăcinile evla
viei comune a doctrinei antecalcedoniene, a cultului comun şi mai ales a Sfinţilor
comuni, creatori ai modului ascetic creştin ortodox şi ai teologiei niceoconstantinopolitane. Deci, ne leagă «creştinismul primelor veacuri», teologii, asceţii şi ierarhii,
ca şi dorinţa de unire a lumii contemporane, pe care o păstrăm încă din veacurile
primarel13. Situaţia specială a acestor Biserici creştine, ca insule separate într-un
arhipelag de alte religii, nu prejudiciază unitatea cu ele.
Sub raport dogmatic şi teologic, punctul nevralgic al hristologiei calcedoniene
este pe cale de ameliorare. Astfel «Conferinţele de la Aarhus (1964), Bristol (1967),
Geneva (1970), şi Addis Abeba (1971) la care au participat teologi ai Bisericilor Or
todoxe şi teologi ai Bisericilor Vechi Orientale — au ajuns la concluzia că în esenţă
avem aceeaşi învăţătură despre persoana lui Hristos, iar ceea ce ne-a despărţit
atîta timp au fost mai mult unele deosebiri de terminologie» l14. Este cel mai spec
taculos progres ce s-a făcut, de 1500 de ani încoace, pentru «plinirea Adevărului».
Biserica Ortodoxă Română a activat intens pentru reînvierea acestei ecumenicităţi ortodoxe. Ea a activat, în acest scop, mai ales prin Prea Fericitul Părinte
Justinian l15.
%

IV. ECUMENISM PANCREŞTIN
I

Pentru optica şi gîndirea contemporană, universalismul şi unitatea sînt inevi
tabile, în abordarea oricărei probleme. Cu atît mai mult, sînt inerente gîndirii creş
tine. Reintrarea oficială a Bisericii Ortodoxe Române în Mişcarea ecumenică, în
1961, a fost un act public de adeziune oficială la această modalitate existenţială
universalistă. Fidelă acestui principiu, «Biserica Ortodoxă Română dezaprobă orice
ecumenism confesional şi (...) militează pentru un ecumenism creştin, la care să par
ticipe toate Bisericile creştine...» ll8.
Mai mult, Biserica nu poate şi nu trebuie să facă distincţie între problemele
ei practice şi cele care confruntă lumea contemporană. Ele sînt identice. Ca să tră
110. Ibidem, p. 131.
111. Ibidem, p. 132.
112. Ibidem, X I, p. 202.
113. Vezi de p. voi. XI, p. 112, 113, şi voi. V III, p. 3—4.
114. Ibidem, X I, p. 201.
115. Ibidem, p. 246.
116. Ibidem, X, p. 307.
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iască, lumea trebuie să se împace. Bisericile trebuie să se împace între ele dar pen
tru aceasta este nevoie de o «nouă naştere în Hristos» 117.
Ca şi Sfîntul Ioan Gură de Aur, în elanul şi caldele vibraţii ale inimii, Prea
Fericitul Patriarh Justinian a afirm at: «Noi sîntem ambasadorii împăcării şi unităţii
în Hristos şi vrem ca acestea să se înfăptuiască în toată lumea. Prin El, noi for
măm o singură casă a Tatălui...» 118. Consiliul Ecumenic al Bisericilor, preoţii dife
ritelor Biserici trebuie să coopereze la refacerea unităţii creştine. Adresîndu-se unor
tineri preoţi romano-catolici, hirotoniţi în catedrala Sfîntul Ştefan din Viena, i-a în
demnat : «Să deschideţi larg porţile cooperării ecumenice»! 119. Bisericile Ortodoxe
participă la Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi lucrează «în spiritul Enciclicii
Patriarhiei Ecumenice din 1920, pentru apropierea între toţi creştinii, în duhul iubirii
lui Hristos pentru apropierea în credinţă şi pentru sprijinirea năzuinţelor lumii con
temporane» 120.
Biserica Ortodoxă Română şi-a fixat o poziţie clară prin Sfîntul Sinod, în sensul
că ea colaborează cu toate celelalte Biserici ale lui Hristos «pe terenul creştinis
mului practic» 121 şi angajează un dialog ecumenic dar «un dialog al slujirii» 122. Aşa
dar Ortodoxia este nu numai teoreticiana ci, în acelaşi timp, şi practicanta unui
ecumenism pancreştin. Numai în această sferă se poate colabora «pe terenul creşti
nismului practic, avînd ca scop principal slujirea marilor străduinţe şi idealuri ale
omenirii contemporane» 123.
Ecumenismul pancreştin este întemeiat pe principiul egalităţii tuturor Bisericilor
$i evită ecumenismul confesional. «Nu sîntem pentru unitate în uniformitate, oricare
nr fi ea, ci voim ca fiecare Biserică să-şi păstreze independenţa şi specificul pe care
11 are (...) în diversitate. Bisericile îşi pot păstra comorile şi personalitatea lor» 124.
Unitatea pancreştină trebuie să preceadă speranţa unirii. Ca să înlăture orice
confuzie între unitate şi unire, Prea Fericirea Sa aduce următoarele preciziuni :
«Unitatea este drumul, colaborarea, egalitatea, recunoaşterea meritelor celorlalţi. In
unitate, Biserica vine cu tezaurul ei, cu specificul şi contribuţia tradiţiei şi credin
cioşilor» 125. Prea Fericirea Sa pledează cu toată convingerea şi căldura pentru ecu
menismul pancreştin care are avantajul că înlătură animozităţile interconfesionale,
apetiturile triumfaliste, domoleşte şi Anulează orice tendinţă de dominare, deci este
Împotriva ecumenismului «panortodox, pancatolic, panprotestant, pananglican» şi acti
vează pentru «un ecumenism pancreştin, unde toate Bisericile să vină pe picior de
egalitate cu trecutul lor, cu specificul lor şi unde să domnească dragostea şi frăţie
tatea evanghelică» 126. în adevăr, în toate prilejurile Prea Fericirea Sa a dovedit că-i
consideră pe toţi creştinii fra ţi: «Noi am privit totdeauna problemele interconfesionale
do pe poziţii evanghelice. Am văzut în toţi creştinii fraţi ai noştri (...) şi am dorit
sa ajungem «<să fim una» 127.
în acest sens, s-a făcut o distincţie între Conducerea Bisericii Romano-Catolice,
papalitatea, «care a urmărit să realizeze o dominaţie pămîntească universală, sub
scutul Bisericii Romano-Catolice» şi clerul şi credincioşii catolici pe care «i-am soco
tit totdeauna apropiaţi de credinţa noastră» 128, iar această apropiere este justificată
de faptul «că Biserica Romano-Catolică e o Biserică sacramentală şi prin aceasta se
păstrează în unitate, căci Hristos... prin taine, este sursa inepuizabilă a comuniunii
Iubitoare între cei ce cred în El» 129.
117.
120.
124.
127.
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Aceeaşi solidaritate intercreştină ar trebui să domnească şi la nivelul conducătorilor
bisericeşti, şi Prea Fericirea Sa a propus să «înceteze disensiunile, reproşurile, luptele con
fesionale, polemicile, criticile, prozelitismul şi să se încheie o pace bisericească» 130.
între acţiunile menite realizării unei intercomuniuni pancreştine se înscriu con
tactele, vizitele reciproce şi discuţiile interteologice, în special cu Biserica Angli
cană. O ecleziologie aproape similară uneşte Biserica Ortodoxă Română cu cea A n
glicană. Prea Fericitul Patriarh Justinian a definit astfel aceste noi relaţii: «Orto
doxia şi Anglicanismul se găsesc faţă în faţă, nu ca adversari care se combat şi
care caută să se învingă, ci fraţi creştini despărţiţi şi depărtaţi, fără voia lor, care
doresc şi caută să se recunoască şi să se înţeleagă de bunăvoie» 131.
In timpul vizitei făcută în Anglia în 1966, Prea Fericitul Patriarh Justinian a
remarcat faptul că la conferinţele de la Lambeth s-a născut «marea idee ecumenistă
şi realizarea ei parţială, prin organizarea Mişcării ecumenice» 132. Prea Fericirea Sa
şi-a exprimat, la posturile de radio BBC bucuria că «ierarhii, clerul şi credincioşii
Bisericii Anglicane sînt însufleţiţi de dorinţa cea mai' curată de apropiere şi unire
între Biserica Anglicană şi Biserica Ortodoxă....» 133.
Aceeaşi idee a unităţii imperioase a Bisericilor creştine a fost exprimată cu
toată vigoarea şi în faţa reprezentanţilor protestantismului francez: «Biserica lui
Hristos nu mai poate rămîne dezbinată, ci trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă
pentru a ajunge iară «una, sfîntă, sobornicească şi "apostolică» 134.
Dintre toate Bisericile apusene, cea care caută în mod sincer o apropiere de
Ortodoxie este Biserica Vechilor Catolici. încă din 1870, ea militează pentru restabi
lirea creştinismului Bisericii nedivizate. Ortodoxia a ajutat această Biserică să regă
sească «doctrina, practica tainelor şi organizarea canonică a Bisericii din Răsărit» 135.
Biserica Ortodoxă Română», prin diferiţii ei delegaţi şi teologi, a intrat în legătură
cu ierarhi şi profesori ai Bisericii Vechilor catolici, la Utrecht, Berna, Bonn şi în
alte părţi» (...) iar «întîlnirea ecumenismului ortodox cu cel vechi catolic, înseamnă
întărirea ecumenismului pancreştin» l36.
Ecumenismul pancreştin îşi are fundamentul în «spiritul mai larg al umanismu
lui creştin», care înglobează şi absoarbe interesele mai limitate confesionale, este,
în realitate, «un ecumenism creştin integral, care are menirea să adune şi să deter
mine pe toţi credincioşii ca, peste deosebirile dogmatice confesionale, să colaboreze
la rezolvarea problemelor majore care, astăzi, preocupă toate popoarele de la un
capăt la celălalt al pămîntului» 137.
Experienţa Consiliului Ecumenic al Bisericilor arată că dialogul teologic între
Biserici este complex şi dificil şi poate duce la un impas insurmontabil. Dar problema
relaţiilor interbisericeşti are şi un aspect practic, mai uşor de realizat, întrucît se
raportează la confruntarea tuturor Bisericilor cu slujirea faţă de lume, o altă faţă
urgentă a misiunii ei fundamentale. Binele omenirii obligă Bisericile la o slujire
comună. Aceasta formează baza «ecumenismului integral» care urmăreşte unitatea
creştină prin şi pentru slujire» 138, aşa cum Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru
noi» 139. Hristos nu s-a întrupat ca să-l definim şi să-l reconstituim numai dogmatic,
de-a lungul vremilor, ci să-l urmăm practic, în jertfa lui pentru noi. Această acţiune
a fost prioritară în existenţa sa şi rămîne tot prioritară în prezenţa sa actuală, în
130.
133.
136.
139.

Ibidem, IX, p. 279-280.
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acţiunea lui prin Biserică. In acest centru prioritar, ecumenismul este posibil, necesar
şi mai ales eficace, convenabil tuturor creştinilor. Pledoaria Prea Fericirii Sale pen
tru această unitate în acţiunea creştinilor pentru viaţă este emoţionantă şi convingă
toare : «Chiar dacă pentru multă vreme ecumenismul nostru s-ar dezvolta numai ca
un ecumenism al prieteniei, al slujirii şi al cooperării, el ar contribui enorm la îm
plinirea unei opere mai eficace a creştinismului pentru împăcarea tuturor, pentru
relaţii mai frăţeşti între ei, pentru pregătirea lor spre împărăţia lui Dumnezeu —>
operă care face parte din misiunea lui» l4°. In concepţia hristologică a Prea Fericirii
Sale, viaţa în Hristos precede teologia despre Hristos, de aceea acţiunea creştină
trebuie să preceadă gîndirii, pentru că în învăţătura creştină criteriul' adevărului
evanghelic sînt faptele, iar perspectiva eshatologică este perspectiv priorităţii faptelor.
V. ECUMENISM INTEGRAL SAU PANRELIGIOS
După ce a fost experimentat între cultele din ţara noastră, ca ecumenism spe
cific l41, local, ecumenismul a fost extins apoi în relaţiile bilaterale ale Bisericii
Ortodoxe Române cu celelalte unităţi ecleziale creştine, sub formula principială a
«unităţi în dievrsitate». Rezultatele au fost încurajatoare, stabilindu-se contacte;
unele noi, altele reînnoite. «Aceste legături (...) sînt expresia concepţiei .noastre d 3spre ecumenicitatea după care tînjesc astăzi aproape toate Bisericile creştine. O
mărturisim încă o dată (...) că am fost -şi sîntem pentru un ecumenism larg, sănătos
şi rodnic, pentru că numai aşa vom împlini cuvîntul Mîntuitorului Hristos, ca toţi
cei ce vor crede în El să fie una (Ioan XVII, 21—22)»142. Tot Prea Fericirea Sa
ne-a deschis perspectiva unei înţelegeri mai adînci a creştinismului, sub aspectul său
integrativ şi integral, care a stimulat orientarea tuturor Bisericilor confesionale spre
o ecumenicitate pancreştină. Această nouă perspectivă se fundamentează şi pe o
spiritualitate nouă în cultura teologică, care preconizează un umanism creştin al
coresponsabilităţii individuale şi universale în slujirea celor mai nobile năzuinţe.
Dincolo de actualul Consiliu Ecumenic al Bisericilor creştine, Prea Fericirea Sa
întrevede «închegarea, pe baze mult mai largi a unui Consiliu mondial al tuturor
religiilor» l43. Acest Consiliu al tuturor religiilor ar aduce o împăcare şi o potolire
a patimilor religioase. Patimilor distructive trebuie să li se opună patosul spiritual
creator, care trebuie relevat în orice religie. Un atare Consiliu îşi are şi o bază
testamentară: «Propunerea pe care o facem izvorăşte din preocuparea Bisericilor
noastre de a îndeplini Testamentul lui Hristos, prin slujirea omului — a omului care,
după învăţătura creştină, este fratele tuturor oamenilor, indiferent de culoarea pielii
sale, sau de credinţele sale» 144. Frate, partener şi coresponsabil în destinul universal
al omenirii formează triada conceptelor fundamentale ale celei mai înalte etici
creştine. Religiile pot să ajute pe credincios prin mijloacele lor comune, să iasă din
stările maladive. Atunci se va realiza viziunea Prea Fericitului Patriarh Justinian,
cînd din adversităţile religioase, din duhul paradoxal al «religiilor antireligioase» va
răsări iubirea una, în Dumnezeu şi în credincioşi. Este un ecumenism căruia Prea
Fericirea Sa i-a consacrat întreaga gîndire şi activitate, la înaltul nivel al misiunii
pe care o deţine, cît şi al modului cum a fost inspirat de Dumnezeu să o folosească
şi să o facă utilă tuturor credincioşilor.

Pr. Prof. N. C. BUZESCU

140. Ibidem, X I, p. 160-161, 167-169.
141. Ibidem, V III, p. 160-161.
142. Ibidem, X I, p. 157-158.
143. Ibidem, IX , p. 339.
144. Ibidem.
II. O. R. -
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AUTOCEFALIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
— La a 90-a aniversare —
%

I. PRELIM INARII

1

1.
Autocefalia reprezintă o realitate a vieţii bisericeşti, datînd chiar din tim
pul Sfinţilor Apostoli. Ea s-a dezvoltat şi s-a conturat în forme mereu noi, în
epoca în care s-a desăvîrşit organizarea teritorială şi ierarhică a Bisericii.
Toate Bisericile apostolice şi toate comunităţile conduse de episcopi au fost
autocefale în sens propriu pînă în veacurile al II-lea şi al III-lea, cînd încep a
se constitui unităţi teritoriale bisericeşti mai mari, a căror conducere superioară
trece pe încetul asupra sinoadelor locale, de timp provincial, care, la începutul
secolului al IV-lea, dobîndiseră numele de sinoade mitropolitane. Chiar din vea
cul al II-lea sau al III-lea' ca întîistătător al acestor sinoade apare un episcop
wTcpâ>T0C*, care exprimă simbolic independenţa sau autocefalia unităţii teritoriale bi
sericeşti în fruntea căreia se afla un astfel de episcop avînd calitatea de «căpetenie»
(d)S xEyaXrjv).
Unitatea bisericească astfel constituită, condusă de către un sinod al episcopilor dintr-un anume teritoriu — care putea fi cît o provincie romană, sau şi mai
mare sau chiar mai mic — prezidat de un episcop «protos», pe care ceilalţi tre
buia să-l socotească drept cap (TQ^elaOai aux&v wc y.e<paXi]v), devine unitatea au
tocefală tip. Aceasta îşi găseşte consacrarea în rînduielile apostolice înscrise în
can. 34 apostolic (dezvoltat de can. 35 şi 37 apostolic), iar mai tîrziu confirmarea
din partea primelor sinoade ecumenice, care enumeră o serie de scaune episcopale
autocefale (Roma, Constantinopole, Alexandria, Antiohia) şi în mod special prin in
terpretarea autentică a can. 34 apostolic de către sinodul III ecumenic de la Efes
din 431, prin can. 8, care subliniază că principiul unităţilor teritoriale bisericeşti
mai mari decît o episcopie a fost exprimat de can. 34 apostolic. Sinodul IV ecu
menic întăreşte printr-o interpretare şi mai expresă principiul autocefaliei, enumerînd cele cinci scaune autocefale: Roma, Constantinopole, Alexandria, Antiohia şi
Ierusalim (can. 28).
Pe temeiul acestor rînduieli de obîrşie apostolică, începînd din secolul al
IV-lea, toate mitropoliile s-au constituit ca unităţi autocefale. După ele au apărut
ca forme superioare de organizare bisericească teritorială, tot în sec. al IV-lea,
exarhiile, şi apoi din secolele IV—V, patriarhiile. Şi acestor unităţi li s-a recunos
cut dreptul de unităţii autocefale, patriarhiile tinzînd şi izbutind adesea să supună
conducerii lor autocefale unele exarhii atît în Răsărit, cît şi în Apus. De aici, con
secinţele :
Episcopiile şi-au pierdut autocefalia, dar potrivit rînduielilor apostolice (cano
nul 34, 37 apostolic; 9, 12— 15 Antiohia ş.a.) şi ale Dreptului Roman (după care
toate cetăţile beneficiau de autonomie în conducerea treburilor lor interne), şi-au
păstrat dreptul de «autonomie», în cadrul mitropoliilor autocefale (can. 9, 13, 22
Antiohia).
Mitropoliile, cele mai multe, şi-au pierdut şi ele autocefalia, intrînd, la rîn
dul lor, ca unităţi autonome, din sec. V, VI, în cadrul exarhiilor şi al patriarhiilor
(can. 9, 12, 17, 28 IV e c.; can. 8, 35, VI ec.; 3, 6, V II ec. ş.a.). Cu timpul, unele
exarhii autocefale au devenit şi ele autonome în cadrul patriarhiilor (can. 9, 17 şi
mai ales can. 28 IV ec., prin care se ştirbeşte autocefalia exarhiilor sau diecezelor
autocefale : Asia, Pont şi Tracia).
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Cu toate acestea, unele vechi mitropolii, fie sub acest nume, fie sub numele
de arhiepiscopii, şi-au păstrat autocefalia. De pildă, vechea mitropolie devenită apoi
Arhiepiscopia Ciprului, supravieţuieşte pînă astăzi, ca Biserică autocefală întemeiată
ca Biserică de Sf. Ap. Pavel şiBarnaba (can. 8 III ec., can. 39 VI ec.). Scaunul din
Tomis (Dobrogea) este amintit în secolele IV, V ca mitropolie autocefală de către
istoricul Sozomen care spunea că acest scaun se găsea în capitala Scythiei, adică
în cetatea Tomis, şi că, în a doua jumătate a sec. al IV-lea, el şi-a afirmat inde
pendenţa faţă de alte scaune, conducînd singur (după un vechi obicei) întreaga Bi
serică din provincia respectivă şi în veacul V. Deşi scaunul din Tomis nu este nu
mit de Sozomen mitropolie, totuşi episcopului lui i se atribuie situaţia ş: drepturile
unui mitropolit autocefal şi se mai arată că el nu are sufraganii. De asemenea, şi
unele exarhii şi-au păstrat timp îndelungat autocefalia.
între timp, chiar din secolele IV, V apare o categorie aparte de unităţi bise
riceşti cvasiautocefale numite arhiepiscopii autocefale al căror număr creşte în se
colele următoare, devenind preponderent faţă de acela al celorlalte unităţi biseri
ceşti care se bucurau de regimul canonic-juridic al autocefaliei.
2. în terminologia juridică a Ortodoxiei, autocefalia exprimă noţiunea de au
toguvernare sau autoconducere. Unitatea teritorială bisericească investită cu această
calitate este independentă, neatîrnată sau suverană faţă de celelalte unităţi biseri
ceşti. Prin urmare, autocefalia reprezintă numai independenţă administrativ-jurisdicţională a unei Biserici Ortodoxe faţă de altă Biserică egală în drepturi, cu care
formează Ortodoxia Ecumenică. Subiectul autocefaliei este conducerea sinodală a
unei Biserici locale, constituite după rînduielile tradiţionale specifice, de natură
dogmatică şi canonică.
Canonul cel mai vechi şi mai important care constituie baza canonică a auto
cefaliei este canonul 34 apostolic, al cărui cuprins este urm ătorul: «Se cade ca
opiscopul fiecărui neam (etnos, popor*) să cunoască (să cinstească) pe cel dintîi din
tre ei şi să-l socotească pe acesta drept căpetenie şi nimic mai important să nu
facă fără părerea aceluia, şi numai pe acelea să le facă fiecare (episcop), cîte se
referă la eparhia lui şi la ţinuturile de sub stăpînirea ei. Dar nici acela (căpetenia)
să nu facă ceva fără socotinţa tuturor. Că astfel va fi înţelegere şi se va prea
mări Dumnezeu prin Domnul în Duhul Sfînt : Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt. Canonul
34 apostolic consideră drept principii definitorii ale autocefaliei : a) principiul etnic;
b) principiul ierarhic sacerdotal şi administrativ; c) principiul sinodalităţii prin ca re
se dispune ca autocefalia sau conducerea independentă a respectivei unităţi biseri
ceşti naţionale să fie încredinţată sinodului tuturor episcopilor sub preşedinţia epis
copului protos al celei mai mari unităţi teritoriale administrative bisericeşti; d)
principiul organizării cvasimitropolitane şi e) principiul conducerii autonome a epis
copiilor 2. Canonul 35 apostolic reglementează în primul rînd dreptul fiecărei că
petenii autocefale de a săvîrşi hirotoniile episcopilor din cuprinsul unităţii în frun
tea căreia se găseşte, interzicîndu-i exerciţiul acestui drept esenţial în afara granţelor unităţii sale. Dreptul de a hirotoni pe episcopii din cuprinsul unei unităţi au
tocefale a fost socotit «dintru început» (can. 8 sinodul III ecumenic) ca un drept
specific al căpeteniei unei astfel de unităţi. El a rămas de atunci pînă astăzi drep
tul care exprimă în modul cel mai caracteristic, independenţa sau autocefalia uni
tăţilor bisericeşti, deoarece prin el se asigură transmiterea, în cadrul acestora, în
mod independent de altă autoritate, a puterii bisericeşti cuprinsă în succesiunea
apostolică. Canonul 37 apostolic dă o expresie cuprinzătoare a drepturilor autoce
fale ale unităţii bisericeşti arătate de canonul 34 apostolic, făcînd aplicarea princi
piului sinodal în conducerea acesteia şi arătînd sinodul ca purtător sau subiect al
autocefaliei respectivei unităţi 3.
3. In ce priveşte constituirea autocefaliilor, istoria ne arată^ că au existat auto
cefalii înainte de sinoadele ecumenice, că unele s-au constituit în timpul sinoadelor
1. S ozom en, Isto ria B isericii G , 21 ;
i'r. P rof. L iv iu S tan, O bîrşia a u to c e fa lie i
tir. 1—4, p. 88—89, n o ta 33.
2. P r. P ro f. L iv iu S tan, A u to c e fa lia
XI I I (1961), n r. 5r—6, p. 285.
3. Ib id em ,

P . G . 67, col, 1344. V ezi pe la rg şi d o c u m e n ta t la
şi a u to n o m iei, in «M itro p o lia O lte n ie i», X I I I (1961)
şi a u to n o m ia tn O r to d o x ie , în « M itro p o lia O lte n ie i*.
p. 287.
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ecumenice, dar fără vreo hotărîre din partea acestora şi că altele s-au constituit
după epoca sinoadelor ecumenice. Deci instituţia canonică a autocefaliei a existat
şi poate exista în mod independent de sinodul ecumenic.
Autocefaliile nu au avut şi nu au un caracter veşnic. Unele au dispărut de
mult. Cît priveşte autocefaliile apărute, observăm că unele s-au constituit spontan,
prin aplicarea principiului ierarhic şi sinodal în organizarea lor ca unităţi indepen
dente (scaunele din Roma, Alexandria, Antiohia şi Cipru), altele s-au constituit prin
intervenţia directă a împăraţilor (cum este cazul cu Justiniana Prima, Ravenna
ş.a.), iar altele prin acte de proclamare din partea Bisericilor autocefale existente
deja : de pildă, prin acte ale Patriarhiei Ecumenice şi ale Patriarhiei Moscovei. Mo
dul de constituire a variat în pas cu dezvoltarea organizaţiei bisericeşti şi în acord
cu împrejurările obiective social-politice ale vremii respective, aplicîndu-se însă în
mod statornic principiul ierarhic şi cel sinodal în cadrul condiţiilor date în fiecare
epocă. Constituirea autocefaliilor a reclamat împlinirea unor rînduieli de către cele
trei părţi interesate în obţinerea acestei autocefalii, şi anume din partea unităţii
bisericeşti care cere, a aceleia care poate conferi şi a Bisericii în totalitatea e i :
1 ) autocefalia trebuie să fie cerută în mod canonic de unitatea bisericească care
o doreşte; 2) să fie conferită în mod canonic de Biserica autocefală competentă şi
3) să fie recunoscută în mod canonic de toate Bisericile autocefale existente, re
cunoaşterea noii autocefalii din partea Bisericilor autocefale avînd numai un carac
ter declarativ, nu constitutiv. La acestea se adaugă şi consimţămîntul tacit sau ex
pres al puterii de stat, în cazul că aceasta manifestă interes pentru constituirea
unei Biserici autocefale.
Statele reprezintă principala realitate obiectivă de care Biserica trebuie să ţină
seama în activitatea ei de slujire a credincioşilor ei şi a poporului căruia ea apar
ţine, fiindcă statul în virtutea puterii lui suverane este îndreptăţit să cunoască şi
să controleze orice formă de activitate ce se desfăşoară pe teritoriul său.
Împăraţii bizantini au urmărit de aproape activitatea Bisericii. Tradiţia şi prac
tica constantă a Bisericii dau mărturie că totdeauna s-a ţinut seama de drepturile
suverane ale statelor la constituirea oricărei noi Biserici autocefale. Ba mai mult,
în epoca feudalismului, statele au fost acelea care au aprobat şi impus chiar con
stituirea autocefalilor, adică a Bisericilor Ortodoxe autocefale sau naţionale. Şi nu
numai statele mari care au şi obţinut mai devreme autocefalia (Statul Rus, care a
obţinut autocefalia Bisericii la 1448, iar instituţia patriarhatului la 1589), ci şi sta
tele mici. Acestea din urmă, chiar dacă n-au putut să obţină în mod formal şi ofi
cial autocefalia pentru Bisericile lor decît odată cu statul naţional burghez, care,
în perioada de început, prezenta elemente feudale, au creat Bisericilor condiţii care
să le îndreptăţească la acte de autocefalie, de neatîrnare faţă de Patriarhia Ecu
menică 4.
II. MOMENTE ŞI ACTE PE DRUMUL AUTUCEFALIEI BISERICII ORTODXE ROMÂNE

1.
Se ştie că, oficial, mitropoliile Ţării Româneşti şi Moldovei au luat fiinţă
în anii 1359 şi respectiv, 1401, în împrejurările care ne sînt binecunoscute. Aceste
acte de seamă din istoria Bisericii Române s:au săvîrşit cu aprobarea Patriarhiei
Ecumenice, şi de aceea, vreme îndelungată Bisericile din cele două ţâri române
s-au socotit în dependenţă de Biserica mamă, Patriarhia Ecumenică, stînd aproape
în tot timpul în strînse relaţii cu ea. în această situaţie, cele două Biserici româ
neşti trebuia să ţină legătura dogmatică, liturgică şi canonică cu scaunul patriarhal
din Constantinopol şi să recunoască jurisdicţia canonică a patriarhului ecumenic,
trebuind uneori să primească chiar şi vlădici trimişi din Constantinopol, nu numai
pentru scaune de mitropolit, ci şi pentru cele de episcop.
4.
F u n d a m e n ta re a d o c trin a r- c a n o n ic ă a a u to c e fa lie i d u p ă P r. P ro f. L iv iu S tan, D e s p r e a u 
to c e fa lie , în «O rto d o x ia », V I II (1956), n r. 3, p. 369—396 ; Id e m , O bîrşia a u to c e fa lie i şi a u to n o 
m iei, în « M itro p o lia O lte n ie i» , X I I I (1961), n r. 1—4, p. 80—113 ; Id e m , A u to c e fa lia şi a u to n o m ia
în O r to d o x ie , Ib id e m , n r. 5—6, p. 278—316 ; Id e m , S p rijin irea lu p te i d e in d e p e n d e n ţă a p o p o r u lu i
ro m â n p rin lu pta B isericii p e n tr u a u to c e fa lie , în «O rto d o x ia » , X X (1968), n r. 4, p. 611—618.
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Dar întemeierea celor două mitropolii, cea a Ungrovlahiei şi cea a Moldovei
şi Sucevei, concretizau o organizare bisericească a vieţii creştine de pe aceste me
leaguri. Ele nu au apărut într-un gol. Căci nu se poate concepe Ţara Românească
aşa cum se înfăţişează ea în timpul lui Basarab I, întemeietorul (1320— 1352), fără
o ierarhie bisericească. «A putut domni acest mare stăpînitor decenii întregi fără
să aibă împreajmă-i un ierarh care să cîrmuiască Biserica şi să îndeplinească în
datoririle episcopale? Ni se pare. o imposibilitate. în primul rînd, pentru un motiv
principal. în concepţia şi practica evului mediu cînd cele bisericeşti sînt ameste
cate cu cele laice, cînddomnul însuşi stăpîneşte «din Mila lui Dumnezeu» şi nu
este domn deplin decît după ce s-a săvîrşit în Biserică slujba ungerii cu mir, orice
organizaţie de stat implică şi o organizaţie religioasă, orice ierarhie politică su
perioară e dublată de o ierarhie similară bisericească. Este cu neputinţă de admis
ca voievodul Ţării Româneşti, cîrmuitorul întregului teritoriu dintre Carpaţi şi Du
năre, să nu fi avut lîngă sine un ierarh chiar din primii ani după Întemeiere. Aşa
s-au petrecut lucrurile mai înainte în Serbia unde, după ce marele jupan Ştefan a
devenit rege (1217), a urmat numai la doi ani interval recunoaşterea fratelui său
Sava ca arhiepiscop, iar cînd Ştefan Duşan a luat titlul de «ţar» atunci şi arhie
piscopul său a devenit patriarh al sîrbilor şi grecilor. Aşa s-au petrecut lucrurile
şi în Bulgaria, unde, de
asemenea, paralel cu recunoaşterea, în
1204, a lui Ioniţă
ca «rege» a avut loc şi aceea a capului Bisericii ca «primat». «Aşa s-au petrecut
lucrurile şi la n o i» 5. Nu se poate închipui «curtea» de la Argeş sau de la Cîmpulung, atît înainte dar mai ales după biruinţa de la Posada (1330), fără un înalt
ierarh6. Papa Grigore IX
se plîngea lui Bela IV, principele de coroană al Unga
riei, la 1234, despre «oarecari pseudoepiscopi ce ţin ritul grecilor» printre valahii
din episcopatul Cumanilor, administrîndu-le tainele şi dispreţuind Biserica Romană.
Prohodirea «marelui Basarab voievod» la Cîmpulung în 1352, în Biserica domnească
din oraş, transformată mai tîrziu în «Mînăstirea Negru Vodă», nu putea fi făcută
decît de vlădica ţării.
Aducerea mitropolitului Iacint de la Vicina la Argeş de către Nicolae Ale
xandru Basarab şi aprobarea lui ca mitropolit al Ungrovlahiei în 1359 de către Pa
triarhia Ecumenică, care foarte probabil era de mai mult timp aici la curtea dom
nului de la Argeş, nu este de loc întîmplătoare. Domnitorul cere patriarhului pe .
acesta şi nu pe a ltu l: «Mitropolia Vicinei se afla la hotarele sau chiar în interiorul
statului Ţării Româneşti, deţinînd şi un loc de frunte între scaunele dependente de
Constantinopol. Domnitorul Nicolae Alexandru Basarab şi Iacint trebuie ^ să se fi
cunoscut şi preţuit reciproc mai dinainte; Iacint trebuie să fi fost preţuit nu ^ nu
mai de domn, ci şi de boieri; «în sensul acesta interpretăm un pasaj al actului si
nodal din octombrie (1370), în care, referindu-se la alegerea din 1359, se spune.*
«fiindcă ceruseră aceasta boierii ţării... şi creştinii de acolo»7.
Domnitorul nu era prea bine văzut de patriarh. Iacint, prin poziţia lui a putut
să îmbuneze, prin daruri, pe şeful său, Patriarhul, care să-i aprobe domnitorului
cererea de înfiinţare a mitropoliei Ungrovlahiei, iar lui, transferarea la Argeş. Pe
de altă parte şi Nicolae Alexandru Basarab găsise omul, căci Iacint nu era prea
supus Constantinopolului, care era gata să-l suspende din scaunul de mitropolit al
Ungrovlahiei.
Dacă examinarea situaţiei şi practicii politice a vremii precum şi analiza do
cumentului amintit, din 1234, impun cu necesitate concluzia existenţei unei ierarhii
bisericeşti sub Basarab, întemeietorul Ţării Româneşti, atunci şi actul din 1359, prin
enre Patriarhia Ecumenică- aprobă strămutarea mitropolitului Iacint de la Vicina la
Argeş, considerat pînă mai acum ca începutul acestei ierarhii, apare într-o altă
lumină. «El este un act de recunoaştere a unei stări existente, iar nu de creare a
i'l» : Mitropolia Ţării Româneşti8.
Obţinînd aprobarea lui Iacint ca mitropolit al Ungrovlahiei, domnitorul avea
In acest fapt şi un element de bază pentru constituirea autocefaliei Bisericii Române
t\ Ţării Româneşti, căreia, cum am văzut analizînd canoanele 34, 35 şi 37 aposto5. C o n s ta n tin C. G iu re sc u , în te m e ie r e a M itr o p o lie i U n g ro v la h iei, în «B iserica O rto d o x ă
R o m â n ă » , L X X V H (1959), n r. 7—10, p. 676 ; vezi în tre a g a a rg u m e n ta re .
6. Ib id e m .7. H u r m u z a k i, D o c u m e n te , X IV , 1, p. 8 ; D o c u m e n te , p. 22, a p u d C. G iu re sc u , o p . cit.,
i>. 680.
8. C o n s ta n tin C. G iu re scu , în te m e ie r e a M itr o p o lie i U n g ro v la h iei, p. 676.
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lice, mitropolia îi este constitutivă. Unitatea bisericească teritorială care doreşte
autocefalia trebuie să dispună de cel puţin patru ierarhi pentru a se putea constitui
în sinod autocefal, în conformitate cu prevederile canonice observate în mod sta
tornic şi în general în Biserică, din veacul IV încoace. In cazuri excepţionale se
poate admite constituirea unei unităţi autocefale cu un număr mai mic de episcopi,
de m inim um , doi sau chiar unu. Amintim cazul arhiepiscopiei Autocefale a Cipru
lui, la începuturile e i ; cazul scaunului Tomisului, în sec. IV şi în prima jumătate
a sec. al V-lea, cu atribuţii autocefale 9.
Pentru a da şi mai multă consistenţă acestui element cîştigat, domnitorul
Vlaicu Vodă Basarab (1364— 1377) a cerut, în oct. 1370 Patriarhiei Ecumenice apro
barea ca mitropolit al «unei părţi din Ungrovlahia, adică a unei jumătăţi» la Severin, pentru dikeofilaxul Daniil Critopol, cu numele schimbat în Antim. Acesta,
credem noi, este motivul adevărat al întemeierii semimitropoliei de Severin, ne
mărturisit încă de domnitor. Fireşte, nu negăm nici necesitatea unui scaun vlădicesc aici în părţile Severinului, pentru partea din dreapta Oltului şi ţinuturile Severinului, împotriva propagandei catolice şi nici frica domnitorului de a rămîne
fără nici un ierarh canonic după moartea lui Iacint, care a şi venit destul de re
pede (1372). Şi în cazul întemeierii mitropoliei Moldovei, domnitorii Petru Muşat,
Ştefan şi Roman Muşat şi apoi Alexandru cel Bun au urmărit să-şi impună punc
tul lor de vedere respingînd pe ierarhii greci trimişi în mai multe rînduri de că
tre Patriarhia Ecumenică, să ocupe scaunul de mitropolit al ţării. Alexandru cel
Bun (1400— 1432) reuşeşte să-l aprobe pe Iosif I, ruda Muşatinilor, ca mitropolit în
1401, legalizînd o stare de fapt, înfiinţarea Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, îna
inte de această dată.
Cele două mitropolii, Ungrovlahia şi Mitropolia Moldovei şi Sucevei, s-au
întemeiat «într-o vreme în care Bizanţul încerca să compenseze decăderea sa po
litică şi îngustările teritoriale suferite,prin extinderea jurisdicţiei Marii
Biserici
asupra teritoriului unor tinere formaţiuni poltice, care şi ele, de altminteri, cău
tau contacte de ordin bisericesc şi politic cu acest izvor al legitimităţii, care a fost
în veacul de mijloc, pentru Ortodoxia orientală, Imperiul de Răsărit»10. «Cea mai
frumoasă cucerire pe care a făcut-o Biserica bizantină în sec. X IV este, desigur,
aceea a Ţării Româneşti şi Moldovei», notează bizantinologul V. Laurent41. «In
ce priveşte mitropolia Ungrovlahiei bazileii bizantini au înţeles să-şi impună, pen
tru considerente de ordin politic, îndeosebi, punctul lor de vedere, strămutînd din
iniţiativa lor, în Ţara Românească, pe ierarhii socotiţi mai potriviţi pentru atin
gerea ţelurilor urmărite de Bizanţ, în pragul prăbuşirii sale» 12.
Iată pentru ce domnitorii români, din Ţara Românească şi Moldova, au ur
mărit chiar de la început, sub formă învăluită,’ constituirea autocefaliilor lor. M ol
dovenii însă au fost mai avantajaţi, reuşind să impună pe scaunul de mitropolit
pe unul dintre ei, rudă domnească.
2.
Impletindu-şi destinele cu cele ale poporului cu care a apărut aici, la Mare,
Dunăre şi de o parte şi de alta a Carpaţilor, Biserica Ortodoxă Română a avut
chiar de la începutul organizării ei conştiinţa dreptului său de a fi autocefală, şi
a
săvîrşit acte de autocefalie, în interesul ei propriu şi pentru interesul suprem
al poporului român de a-şi asigura identitatea naţională şi neatîrnarea politică.
Primul scaun autocefal pe pămîntul românesc a fost, cum am văzut, Arhiepiscopia
Tomisului (sec. IV—VI), amintită de către Sozomen13, figurînd în lista «arhiepis
copiilor autocefale» întocmită probabil de Epifanie al Ciprului (1*403)14 şi în altele
9. P r. P ro f. L iv iu S ta n , Autocefalia şi autonomia in Ortodoxie, în « M itr o p o lia O lte n ie i» ,
X I I I (1961), n r. 5—6, p. 303, ş i n o ta 74 ; p. 291, n o ta 42 ; Id e m . Obîrşia autocefaliei şi autono
miei, în « M itr o p o lia O lte n ie i» 1, X I I I , (1961), n r. 1—4, p. 88—89.
10. P ro f. A le x a n d r u E lia n , Legăturile Mitropoliei JJngrovlahiei cu Patriarhia de Constantinopol şi cu celelalte Biserici Ortodoxe, în « B is e ric a O r to d o x ă R o m â n ă » , L X X V n (1959), n r.
7—10, p. 904.
11. V . L a u r e n t, Contributions ă Vhistoire des relations de VEglise bizantine avec VEglise
Roumaine au debut du X V -e siecle, în « B u le tin h is to r iq u e de 1’A c a d e m ie r o u m a in e » , t.
X X V I (1945), p . 165 ; a p u d P r o f. A l. E lia n , o p . cit., p . 904.
12. P ro f. A l. E lia n , op. cit., p . 909.
13. S o zo m e n , Istoria Bisericii, 6, 21 ; P . G . 67, 1344.
14. H . G e lze r, Ungedruckte ungenilgend verdffentlichte Texte der Notitiae Episcopatum .
M u n c h e n , 1900, p . 535 ; a p u d P r . P r o f. L iv iu S ta n , Obirşia autocefaliei şi autonomiei, p . 88—89,
n o ta 33.
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ulterioare, şi bucurîndu-se de această cinstire şî în vremea împăraţilor Zenon
(474— 491) şi Justinian (527— 565) 15.
întemeierea şi organizarea statelor feudale româneşti independente (Ţara Ro
mânească — 1330, iar Moldova — 1359), au dat suport real conştiinţei şi'a c tiv i
tăţii autocefalice a Bisericii Ortodoxe Române pe de o parte, iar pe de altă parte
au determinat Biserica să facă acte de autocefalie. Străvechea autocefalie a M i
tropoliei Moldovei (sec. V) se explică prin situaţia politică, economică, culturală
şi chiar militară înfloritoare a Moldovei lui Alexandru cel Bun (1400— 1432)16.
Acesta «a frînat amestecul prisositor al Patriarhiei bizantine, asigurînd apoi M i
tropoliei Moldovei o neatîrnare sau independenţă căreia, în limba bisericească i
se zice autocefalie sau şi numai autonomie, cîteodată »17 dar şi de-a lungul tim
pului Mitropolia Moldovei s-a bucurat de autocefalie sau neatîrnare. In sprijinul
acesteia sînt invocate: a) actul sinodic trimis în sec. al XV-lea de împăratul bi
zantin Ioan V III Paleologul (t 1448) voievodului Alexandru cel Bun (1400— 1432)
al Moldovei şi Mitropolitului Iosif Muşat (f 1415),18 prin care Mitropolia Moldovei
ar fi fost scoasă de sub ascultarea oricărui scaun ierarhic ortodox, fiind aşezată a
fi «ca un patriarh» ; b) afirmaţia cuprinsă în glava 391 din Pravila cea Mare de la
Tîrgovişte (1652) a lui Matei Basarab, cum că «acum» Mitropolia Moldovei «nici
orhideanilor se pleacă, nici ţarigrădeanului» 19; c) mărturia lui Dimitrie Cantemir, că
Mitropolitul Moldovei ocupă în Biserica răsăriteană o vrednicie cu totul deosebită
pe care alţii (mitropoliţi) nu o au. Căci el, deşi nu se numeşte patriarh, totuşi nu
este supus nici unui patriarh» 20; d) firmanul sultanului Abd-ul Hamid 1 (1774—
1789) din anul 1200 al hegirei, care, «pe temeiul vechilor privilegii a Moldaviei»
hotăra ca «patriarhul de Constantinopol să nu aibă nici o putere asupra mitropo
litului (M o ld o v e i 21 şi e) o hotărîre a Sinodului Mitropoliei Moldovei, întrunit sub
mitropolitul Iacob I Putneanul la Iaşi în 1752, prin care se opreşte ocuparea scau
nelor vlădiceşti din Moldova prin arhierei străini, făcîndu-se caz de autocefalia M i
tropoliei, acordată prin actul sinodic văzut şi de mitropolitul Gheorghe (1723) 22.
Autocefalia Mitropoliei Moldovei a fost un fapt real, o stare care a durat timp în
delungat. Aceasta, cu atît mai mult cu cît nu se atestă decît sporadic amestecul
Patriarhiei Ecumenice în treburile interne ale ei. Nu trebuie să înţelegem însă au
tocefalia acestei Mitropolii' în sensul de astăzi. «Pentru vremea de atunci, ea consta
în mod esenţial în ceea ce spune Pravila lui Matei Vlastare, nomocanonul princi
pal al Ortodoxiei din veacul al XlV-lea încoace, şi anume, .în dreptul de a-şi hi
rotoni fiecare Biserică autocefală pe toţi arhiereii săi, fără amestec sau aprobări
din afară. De acest drept s-a bucurat Biserica Moldovei şi l-a apărat mereu, avînd
conştiinţa lui pînă şi în epoca fanariotă» 23.
Dar şi în alte momente şi acte Biserica Ortodoxă Română • şi-a manifestat con
ştiinţa autocefalică.
Nifon II, fostul patriarh al Constantinopolului, vine în Ţara Românească la
începutul sec. al XVI-lea, nu trimis de patriarh, ci chemat de domnitorul Radu cel
15. C od. 1, 3, 35 (36) şl colecţia « P a r a titla » , I, 3, 35, la G . V oellus — H . Ju s te llu s , B ib lio 
teca ju r is t c a n o n ic i veteris, P aris, 1700, voi. II, ed. H , p. 928, 1226, 1258 ; a p u d , P r. P ro f. L iv iu
Stan, Ib id em , p. 89, n o ta 33.
16. P r. P ro f. L iv iu S tan, P ra vila lui A le x a n d r u c e l B un şi v e c h e a a u to c e fa lie a M itro lo liei M o ld o v ei, în -«M itropolia M o ld o v e i şi S ucevei*, X X X V I (1960), n r. 2—4, p. 170—172 sq.
17. Ib id e m p. 171.
18. A c tu l este a m in tit într-o în s e m n a re a M itr o p o litu lu i G h e o rg h e a l M o ld o v e i d in 1723.
Vezi P r. P ro f. L iv iu S tan , P ra vila lui A le x a n d r u c e l B u n şi v e c h e a a u to c e fa lie a M itro p o liei
M old ov ei, p. 178—180.
19. P ra vila lu i M a tei B asarab, cu C a n o a n ele S fin ţilo r A p o s to li, in titu la tă « În d rep ta rea
L egii, ed. Io a n M . B u jo re a n u , B u c u re şti, 1885, p. 221.
20. D . C a n te m ir, D e s c r ie r e a M o ld o v ei, E d. G h . A d am e sc u , B u c u re şti, f. a., p. 149.
Paris, 1857, p. 26.
21. A r h im . N e o fit S crib an , S cu rtă is to r is ir e şi H r o n o lo g ie d e s p r e M itrop olia M o ld o v ei,
Paris, 1857, p. 26.
22. P r. P ro f. L iv iu S tan, P ra vila lui A le x a n d r u e le B un şi v e c h e a a u to c e fa lie a M itr o p o 
liei M o ld o v ei, p. 181—182. în tr e g u l s tu d iu , de a ltfe l, este o e x p u ne re şi o a p ăra re a a u to ce fa lie i
M itro p o lie i M o ld o v e i (p. 177—212).
23. P r. P ro f. L iv iu S tan, o p . cit. p. 210—211.
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Mare (1496-^-1508) ca să-i organizeze Biserica, cum s-a şi întîmplat, înfiinţîndu-i
încă două episcopii: Rîmnic şi Buzău, şi hirotonindu-i pe episcopii acestora, pre
cum şi pe succesorul scaunului mitropolitan rămas vacant, pe M axim 24. La m ij
loc era deci politica domnitorului de a-şi întări şi dezvolta Biserica pe linia auto
cefaliei. Patriarhul Pahomie vizitează în 1513 Ţara Românească, nu pentru a vedea
pe mitropolitul ei şi starea Bisericii, ci pentru a întîlni pe Neagoe Basarab şi pe
boieri, care să-l încarce cu daruri m ulte25. Toţi patriarhii itineranţi pînă la Ieremia II nu s-au mulţumit numai să strîngă daruri şi mile din Ţara Românească şi
Moldova, ci au săvîrşit şi multe ingerinţe în politica acestor ţări, căci mai toţi
veneau să se întîlnească în primul rînd cu domnitorul şi boierii şi apoi cu mi
tropolitul 26.
In a doua jumătate a sec. al XVI-lea şi în primele decenii ale sec. al
XVII-lea asistăm la o încurajare şi la un asalt chiar al elementelor greceşti din
ţară şi din afara ţărilor române, avînd în frunte pe marii patriarhi ai Bisericii Ră
săritene, asupra politicii şi culturii româneşti. Nu fără o semnificaţie mai adîncă
Mihai Viteazul îşi face din ierarhii români, din mitropolitul Eftimie şi episcopii
celor două episcopii, diplomaţii şi sfetnicii săi, în lupta sa dîrză pentru scuturarea
jugului turcesc, şi apoi pentru unirea ţărilor române sub un singur sceptru. Iar
Leon Vodă, în «Aşezămîntul» său din 1631, afirma dreptul ţării de a-şi alege ea
pe cel pe care-1 consideră cel mai vrednic să cîrmuiască mînăstirile sau Biserica
(eparhiile), rămînînd însă, ca în urmă «să trimită la Patriarhul, să dea blagoslovenie, cum au fost de veac» 27.
Matei Basarab va folosi pe mitropoliţii Teofil (1636— 1648) şi Ştefan (1648—
1653, 1655— 1668), fii de ţărani, ridicaţi de jos prin ştiinţă de carte pînă la treapta
de Mitropolit al ţării, ca diplomaţi, oameni de cultură şi de acţiune în luptă pentru
promovarea culturii româneşti, în luptă cu slavonismul susţinut de boierii culţi ca
Udrişte Năsturel şi Elina Doamna şi cu grecismul în plin asalt şi el în primele
decenii ale sec. al XVII-lea. Lupta pentru afirmarea conştiinţei de sine a poporu
lui român se dă prin intermediul cărţii de instrucţie, tipărită în limba română, şi
prin texte de legi. Vasile Lupu (1634— 1653) îşi găseşte diplomatul şi omul afir
mării româneşti în mitropolitul Varlaam (1632— 1653), fiu de ţăran şi el, mare căr
turar şi ierarh luminat, figurînd pentru meritele lui incontestabile între candidaţii
la ocuparea scaunului de patriarh ecumenic, rămas vacant după căderea lui Chirii
Lucaris. Domnitorul Vasile Lupu şi mitropolitul Varlaam asigură buna desfăşurare
a lucrărilor sinodului de la Iaşi (1642) care a aprobat, cu unele corecturi, Mărturisi
rea Ortodoxă dată de un fiu de domn, Petru Movilă, mitropolitul Kievului.
Desele închinări de mînăstiri româneşti de către domnitori şi de către boieri
Locurilor Sfinte şi Patriarhiilor răsăritene, ca şi stavropighiile Patriarhiei Ecumenice,
care vor creşte în număr în sec. al XVII-lea, şi valul de patriarhi răsăriteni călă
tori în ţările române, îndeosebi în Ţara Românească, în a doua jumătate a secolului
al XVII-lea, cu amestecul lor în treburile Bisericii Române şi în politica ţării să
răcesc ţara şi întăresc considerabil elementul străin în ţară.
Dacă în anumite perioade de timp din trecut, Biserica din Moldova şi poate
şi cea din Ţara Românească se vor fi aflat în stare de «neatîrnare» faţă de vreun
scaun ierarhic din lumea ortodoxă, ele nu şi-au putut-o păstra mai ales în sec.
al XVIII-lea, cînd în Ţările Române s-au instaurat domeniile turco-fanariote28, care
au adus şi ele în cele două Biserici mulţi greci din Fanar pe scaunele de episcopi
şi de mitropoliţi.
Revoluţia de la 1848 nu a militat numai pentru unitatea naţională şi indepen
denţa naţională, ci a trezit şi interesul Bisericii pentru autocefalia Bisericii. Ierarhii
care au simpatizat cu revoluţionarii, ca Neofit II, mitropolitul Ţării Româneşti, au
24. Cf. P ro f. A le x a n d ru E lia n , op. cit., p. 911.
25. P ro f. A le x a n d ru E lia n , op. cit., p. 911—912.
26. C f. Ib id em , p. 913, 914, 916.
27. N. Io rg a, Isto ria B is e r ic ii R o m â n eşti, v o i. I, p. 281 : «P re cin e v a alege ţeara şi S fâ n tu l
V lă d ic ă sau egum en, acela să fie , (ci) n u m a i să tre m iţă la P a tr ia r h u l, să dea blago slovenie,
c u m au fost de veac». V ezi şi trim ite r ile de la n o ta 1 ; P ro f. A le x a n d ru E lia n , op. cit. p. 921.
28. V ezi şi P r. P ro f. N ico la e Ş erbănescu, O p tz eci d e an i d e la d o b în d irea a u to c e fa lie i
B isericii O r to d o x e R o m â n e, în «B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » , L X X X I I I (1965), n r. 3—4, p. 249.
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fost chemaţi la ordine de către patriarhul ecumenic, prin care acţiona, de altfel,
contra revoluţiei — însuşi sultanul care a trimis oşti să o reprime.
Incercînd o concluzie asupra relaţiilor Bisericilor române şi ale ierarhiei noas
tre înalte cu Patriarhia ecumenică în special şi cu celelalte patriarhii şi Biserici
Ortodoxe autocefale în general, observăm că «Bisericile naţionale din ambele prin
cipate române se bucurau «ab antiquo», de independenta administrativă internă,
autonomie bisericească, nerecunoscînd altă autoritate din afară decît supremaţia şi
jurisdicţia canonică a Patriarhiei din Constantinopole, şi aceasta numai în materie
de dogmă şi disciplină precum era şi în Bisericile Serbiei, Muntenegrului, Insulelor
Ionice şi Ciprului. E, cu alte cuvinte, o autonomie internă completă şi o dependenţă
externă mai mult nominală decît reală. Această dependenţă se făcea vizibilă prin
următoarele : a) ambii mitropoliţi purtau titlul de exarhi ai Patriarhiei din Constan
tinopole, pe lîngă aceasta li se mai dau şi titluri de locţiitori ai unor episcopii ale
Patriarhiei... b) trebuiau să pomenească pe patriarh la Liturghie, să-l înscrie în
diptici, apoi să ia mirul de la Constantinopole... c) pe lîngă acestea dreptul de re
cunoaştere canonică este rezervat scaunului patriarhal cu privire la mitropoliţi
numai. Aceştia, după ce se alegeau în ţară, după ce se întăreau şi se investeau
de domn, făceau cunoscută şi patriarhului ecumenic alegerea lor şi atunci acesta le da
cuvenita binecuvîntare a sa ; d) iar de cînd se introduse practica de a se hirotoni şi
arhierei titulari dintre români, mitropolitul trebuia să se adreseze la Patriarhia ecu
menică pentru a hirotonisi pe numele vreunei episcopii vacante din Turcia, pe aceşti
episcopi fără eparhie. Acestea erau toate semnele vizibile prin care se manifesta
dependenţa de Patriarhie. încolo, patriarhul nu avea nici un amestec în afacerile
lăuntrice ale Bisericii moldovene sau muntene29. Dar au fost, cum am văzut, destule
cazuri cînd patriarhii s-au amestecat în treburile interne ale Bisericilor şi ale ţărilor
române, aruncînd anatemele asupra unor mitropoliţi şi domnitori.
I I I . AUTOCEFALIA BISELIICII ORTODOXE ROMÂNE —
UN IMPERATIV AL CREDINCIOŞILOR ORTODOCŞI ROMÂNI
MOMENTUL CUZA

1. Lupta pentru obţinerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române ia un
ca
racter organizat şi de masă odată cu mişcarea pentru unire a Principatelor Române.
Unirea românilor din cele două ţări române, Ţara Românească şi Moldova, într-un
singur stat independent a impus şi constituirea autocefaliei Bisericii Române unite
sub o autoritate sinodală centrală. Acest lucru a fost simţit ca o necesitate naţio-,
nală, nu atît sau numai de Biserică, cît şi mai ales de forţele sociale progresiste
prounioniste. «Mişcarea pentru obţinerea formală a autocefaliei a fost mai activă în
Moldova şi la accentuarea ei a contribuit, fără să vrea, încercarea Patriarhului
ecumenic de a se «amesteca în afacerile lăuntrice ale Bisericii din Principate».
Spre exemplu, amintim că în anul 1848, Patriarhul ecumenic Antim
«supunea ju 
decăţii sale bisericeşti», cum am amintit mai sus, pe mitropolitul Ungro-Vlahiei,
Neofit II, pentru cunoscutul său amestec în revoluţia acelui a n 30. în 1857, alt
patriarh ecumenic, Chirii V II (1855— 1860), într-o scrisoare, atrăgea atenţia mitro
politului Sofronie Miclescu al Moldovei (1851— 1860), asupra atitudinii sale
pro
unioniste, îndemnîndu -1 «să se pună bine cu guvernul local» şi ameninţîndu -1 în
final cu luarea de «măsuri mai grave»81. Intervenţia Patriarhului, prin care se
ţintea la o influenţare asupra «conduitei mitropolituluiSofronie Miclescu» a
pro
vocat «o protestare generală în Moldova» şi ea a grăbit începutul
luptei pentru
recunoaşterea oficială de către Patriarhia Ecumenică a autocefaliei româneşti —
luptă care, precum s-a spus, s-a dus cu mult avînt, în mod organizat şi luînd un
caracter de masă, în Moldova. în acelaşi an 1857, arhimandritul * Neofit Scriban
a tipărit Ia Paris o broşură intitulată : Scurtă istorisire şi Hronologie despre Mitro
29. N . D obrescu, S tu dii d e Isto ria B isericii R o m â n e c o n te m p o r a n e , 1850—1895, B u cu re şti,
1905, p. 16—17.
30. A rh iv a Sf. S in o d , D o sa r n r. 75, f. 401, v., 416 v, N . D obrescu, o p . cit.,' p. 9.
31. N. Dobrescu, op. cit., p. 17.
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polia Moldovei, căutînd să răspundă, prin cuprinsul ei, «la tendinţa patriarhului de
a încălca autonomia Bisericii moldovene» şi, în acelaşi timp, încercînd «să aducă
probe despre autocefalia Bisericii moldovene, ceea ce, fără îndoială, remarcă N.
Dobrescu, era un lucru prematur mai ales pentru acele vremi cînd măcar n-aveam
nici independenţa politică»32. în toamna aceluiaşi an, fraţii Neofit şi Filaret Scriban, arhimandriţii Melchisedec Ştetănescu şi Calinic Miclescu şi iconomul D. Matcaş, deputaţii clerului în divanul Ad-hoc, precum şi o serie de deputaţi laici au
pus deschis problema autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. în acest scop, în
sînul divanului, s-a format o «Comisie bisericească» care avea să se ocupe cu
«viitoarea organizare a Bisericii Ortodoxe Române» independente, sprijinindu-se pe
unele străvechi mărturii privitoare la autocefalia Bisericii Ortodoxe din Moldova
şi totodată «luînd în privire» faptul că «patriarhul Constantinopolului... încearcă
a jigni neatîrnarea chiriarhilor Bisericilor Principatelor», exercitînd *«de multe ori
chiar şi în cauze politice înrîuriri necuvenite asupra mitropoliţilor», şi socotind că
«unirea Principatelor cerută de ambele adunări Ad-hoc trebuie să centralizeze şi
autoritatea bisericească a acestei ţări, în care religia Ortodoxă a Răsăritului este
dominantă»33. Comisia bisericească a divanului Ad-hoc a întocmit «un proiect de
încheiere» cu 14 deziderate, asupra chestiunilor atingătoare de «înfiinţarea unei
autorităţi sinodale centrale pentru trebile duhovniceşti ale Bisericii Române», pe
care în ziua de 14 noiembrie 1857, prin deputatul D. Rallet, l-a supus în dezbatere
Adunării divanului Ad-hoc.
După ce i-a făcut cîteva amendamente, unele propuse chiar de arhimandritul
Melchisedec, Adunarea «a rostit» şi votat în unanimitate, în şedinţa ei din 20 de
cembrie 1857, o seamă de «dorinţi», printre care se prevedea: «Recunoaşterea
neatirnării Bisericii Ortodoxe a Răsăritului din Principatele Unite, de orice chiriarhie, păstrîndu-şi Insă unitatea credinţei cu Biserica ecumenică a Răsăritului în
privinţa dogmelor» 24.
'
Aceste «dorinţi» privind «autocefalia bisericească» şi cele pe care le implică
aceasta, au fost înfăţişate Comisiei europene de la Bucureşti, care la rîndu-i, le-a
prezentat în vara anului 1858, Conferinţei de la Paris. Convenţia de la Paris nu
s-a atins însă deloc de «chestiunea bisericească», organizarea Bisericii, ba din
contră statuă expres că tot ce nu se abrogă prin această convenţie din legile an
terioare ale Principatelor este şi rămîne în vigoare. Aşa că se lasă în vigoare
vechile aşezăminte ale Bisericii Române pînă la 1859, cînd intră în vigoare Con
venţia 35.
Privind autocefalia Bisericii «dorinţele» votate în Adunarea Ad-hoc din 20 dec.
1857, în primul punct, cereau în mod expres: «Autocefalia bisericească a MoldoRomâniei, fiică şi membru a unei sfinte, soborniceşti şi apostolice biserici de^ Ră
sărit al cărei cap şi începător este Domnul şi Dumnezeul nostru, Iisus Hristos,
mărturiseşte şi păzeşte fără schimbare toate dogmele şi sfintele canoane aposto
lice şi sinoadele, precum şi toate sfintele tradiţii, conformîndu-se în totul cu cre
dinţa Bisericii Răsăritului, pentru care şi pe viitor, şi la caz de nevoie, pentru
păstrarea unităţii credinţei, cînd Sfîntul Sinod va găsi de cuviinţă să se poată con
sulta în dogme cu Biserica ecumenică» 86.
Este pentru prima dată cînd autocefalia Bisericii Române se cerea în mod ofi
cial, şi nu de Biserică, ci de întreaga naţiune română, reprezentată în Adunarea
divanului Ad-hoc într-o petiţie către Conferinţa de la Paris, alături de unirea Prin
cipatelor române.
Rămase o simplă dorinţă pînă la 1859 aceste «dorinţi» privind autocefalia
bisericească, vor fi concretizate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, după înfăp
tuirea unirii Principatelor Române. Realizarea deplină a autocefaliei, sub raport
formal şi canonic, va fi la cîţiva ani după încetarea domniei lui Cuza.
32. N . D obrescu, o p . cit., p. 18.
33. A . S tu rd za şi C. C olescu-V artic, A c t e şi d o c u m e n te r e la tiv e la istoria r e n a şterii
R om â
n iei, V I, 1, B u cu re şti, 1896,p. 154 ; P r. N . Ş erbănescu, o p . cit., p. 250.
34. A . S tu rd za şi C. C olescu-V artic, o p . cit., p. 152—160 şi N . D obrescu, o p .
cit., p. 93—96;
P r. N . Ş erbănescu, o p . cit., p . 250.
35. N . D obrescu, o p . cit., p. 96.
36. D . A . S tu rd za, şi C. C olescu-V artic, op. cit., p. 428—429 ; N . D obrescu, o p . cit., p. 93.
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Anul 1859 marchează, cum se .ştie, începutul formării statului naţional ro
mân, al cărui conducător, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859— 1866), între alte
măreţe înfăptuiri, pline de folos pentru naţiune, a îmbrăţişat cu multă căldură şi
problema religioasă din România a acelei vremi, pe linia «dorinţelor» Adunării
divanului Ad-hoc, căutînd să-i dea «independenţa sau neatîrnarea» şi splendoarea
pe care o reclamă naţiunea română. în acest scop, el a încercat să dea Bisericii
o nouă organizare, rupîndu-o însă, oarecum, cu tradiţia — , şi s-o scoată de sub
tutela oricărei autorităţi ecclesiastice străine. Căci — cum afirmă istoricul A. D.
Xenopol — , Vodă Cuza «nu se mulţămea numai cu înlăturarea călugărilor greci
din mînăstirilor Rom âniei; el dorea să mîntuie Biserica ţării îndeobşte de supre
maţia grecească, pentru a smulge astfel şi ultimele viţe pe care rădăcinile dom
nilor fanarioţi le mai lăsase încă în pămîntul României»37.El dorea
în ţara sa
o Biserică independentă, autocefală, care să fie cu adevărat a naţiunii române libere.
Prins de treburile de stat urgente, legate de realizarea deplină u unirii poli
tice a Principatelor, care a avut loc la 24 ianuarie 1862, cînd Principatelor Unite
li s-a dat şi numele de România, şi de consolidarea acestui stat naţional român al
României, Vodă Cuza nu s-a putut ocupa, în primii ani ai domniei sale, mai cu
osebire de Biserică. De aceea şi unificarea celor două Biserici naţionale s-a făcut
ceva mai tîrziu după unirea Principatelor. Văzînd că aceasta întîrzie, unii clerici,
luptători dîrzi pentru autocefalie, au cerut în scris, în 1863, deputaţilor din «Le
gala reprezentaţiune a naţiunii» să se facă şi pentru Biserica Română o adminis
traţie centrală în frunte cu un sinod, care, desigur, avea să aducă
şi neatîr
narea e i38.
în mesajul de deschidere a sesiunii 1863— 1864 a Adunării elective a României,
rostit la 3 nov. 1863, domnitorul Cuza arată între altele, că acesteia i se va pre
zenta şi «Legea, pentru unirea Bisericii Române, care pînă astăzi, prin organizaţiunea ierarhiei sale este încă în stare de separaţiune» 39.
în primele zile ale anului 1864 a apărut şi Proiectul de lege privind «unirea
şi reorganizarea Bisericii Ortodoxe din România», elaborat de Guvern, în care, în
legătură cu independenţa ei, se prevedeau în primele două articole, următoarele :
1. «Biserica Ortodoxă Română, întemeiată pe canoanele sinoadelor ecumenice,
se numeşte una, sfîntă, catolică şi apostolică, fiică şi membru a Marii Biserici a
Răsăritului, a căreia cap şi începător e Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos...,
mărturiseşte şi păzeşte fără schimbare toate dogmele şi sinodale, precum şi toate
sfintele tradiţii, conformîndu-se întru totul cu credinţa Bisericii răsăritene. Biserica
României poate dar şi în viitor să se consulte în privinţa dogmelor cu Biserica
Ecumenică din Constantinopol, însă cînd sinodul ţării va găsi de cuviinţă».
2. «Biserica Română e independentă de oricare Biserică (autokefalos); ea se
va administra de chiriarhul României Unite care va purta titlul de Primat al Ro
mâniei, de doi mitropoliţi şi mai mulţi episcopi» 40. Şi celelate proiecte care au mai
circulat, cereau, toate neatîrnarea Bisericii României41.
Aflînd ce se pregătea cu privire la noua organizare independentă a Bisericii
Române, dar mai ales amărît din pricina secularizării averilor mînăstirilor închi
nate, de către stat, dar şi cu binecuvîntarea mitropolitului Nifon, dată, este ade
vărat, după săvîrşirea faptului, Patriarhul Sofronie (1863— 1866), la 6 febr. 1864,
scria plin de mîhnire mitropolitului Nifon, imputînd guvernului lui Cuza introdu
cerea unor reforme religioase potrivnice Ortodoxiei şi cerînd mitropolitului să sfă
tuiască pe domn «la cunoştinţa datoriilor sale creştineşti şi domneşti» şi să ia
măsuri contra reformelor sale. Scrisoarea Patriarhului vădea clar tendinţa lui de a
37. A . D . X e n o p o l, Isto ria R o m â n ilo r din D a cia T raiană, ed. m , v o i. X IV , 2, B u c u re şti,
1930, p. 41.
38. V ezi «B ise rica », F o a ie relig io a să m ora lă (B u c u re şti), n
(1863), n r. 21, d in 20 oct.
1863, p. 161—162 ; P r. N . Ş erbănescu, op. cit., p. 251.
39. Ib id e m , n r. 24, d in 10 nov. 1863, p. 181 ; S u p lim e n t la M o n ito ru l O fic ia l, n r. 219 d in
3 nov. 1863, p. 915 ; P r. N . Ş erbănescu, op. cit., p. 252.
40. «Biserica»*, m (1864), n r. 2 d in 12 ia n . 1864, p. 13 ; d u p ă P r. N . Ş erbănescu, op. cit.,
p. 252.
41. V ezi pe la rg la P r. N . Ş erbănescu, op. cit., p. 252—253.
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' se amesteca nu numai în treburile interne ale Bisericii Rom âne42, ci şi în cele ale
statului, căci secularizarea averilor mînăstireşti făcute de Cuza, era un act naţional,
anume de emancipare naţională pe drumul spre independenţa de stat.
Mitropolitul Nifon, în răspunsul dat la 30 aprilie 1864, «pune în vedere pa
triarhului» că «Biserica iiică — recte Biserica Română — a lost întotdeauna inde
pendentă în ceea ce priveşte activitatea ei internă». Cînd «progresul naţiunii şi
treapta dezvoltării sale intelectuale vor reclama oarecare îmbunătăţiri referitoare
la starea internă, asigur pe Sanctitatea Voastră că Biserica Română, lucrînd în de
plina sa libertate, nu v.a nesocoti vecinicile ei legături ce există între dînsa şi
Biserica mamă» 43.
Vodă Cuza nu a dat înapoi şi drept răspuns amestecului patriarhului Sofronie
în treburile ţării şi ale Bisericii, sancţionează la 3 decembrie 1864 «Decretul organic
pentru înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale pentru afacerile religiei române»,
care, chiar în primul articol, prevedea: «Biserica Ortodoxă Română este şi rămîne
independentă de orice autoritate bisericească străină, întru tot ce priveşte organi
zarea şi disciplina». «Sinodul general al Bisericii Române păstrează unitatea dog
matică a Sfintei Credinţe ortodoxe Române cu marea Biserică de Răsărit, prin coînţelegerea cu Biserica Ecumenică din Constantinopol» (art. 3 )44. Era pentru prima
dată cînd sfatul român, în mod oficial, legifera neatîrnarea Bisericii noastre stră
moşeşti. Acest duh de înnoire se va resimţi în aproape toate legăturile Bisericii
făcute la noi pînă la recunoaşterea oficială de către Patriarhia Ecumenică, a auto
cefaliei Bisericii Române în 1885. Patriarhul Sofronie, care la începutul anului 1865
îi scria în termeni aspri imputîndu-i «proclamarea de sine a autocefaliei Bisericii
Române»45, Vodă Cuza însuşi îi răspunde demn şi energic, în februarie 1865, arătîndu-i că «Biserica Română e neatîrnată de orice Biserică străină, în ce priveşte
organizarea şi disciplina, avînd acest drept, «ab antiquo», cum o dovedesc o seamă
de străvechi mărturii». Totodată, domnitorul îi declară că este hotărît să rămînă
pe poziţia sa şi că va respinge «orice ingerinţă anticanonică a oricărei Biserici sau
cap de Biserică străină în afacerile de administraţie şi disciplină a Bisericii auto
cefale Române, voind ca Biserica Română să aibă o expresie legală în stat şi în
Biserica răsăriteană rangul şi independenţa de care întotdeauna s-a bucurat în faţa
celorlalte Biserici Ortodoxe»46. Patriarhul Sofronie a convocat apoi, în 17 aprilie
1865 sinodul patriarhal ca să se pronunţe şi el asupra legilor din Biserica Română,
înfierînd în primul rînd proclamarea de sine a autocefaliei. A făcut cunoscut si
tuaţia din România prin scrisori şi celorlalte Biserici Ortodoxe autocefale, ca să
obţină şi din partea lor condamnarea României şi a Bisericii sale. Domnitorul Cuza
Vodă şi mitropoliţii Ungrovlahiei şi Moldovei au răspuns scrisorilor patriarhale. în
răspunsul său din 12 mai 1865, mitropolitul Nifon, cu toate «observaţiunile duhov
niceşti ce-i făcuse» patriarhul ecumenic, apără energic independenţa Bisericii sale,
spunîndu-i: «Biserica Română, Prea Sfinţite, după cum cunoaşteţi, a fost din ve
chime şi cu totul independentă în ceea ce priveşte administrarea ei. Iar proiectele
de legi în contra cărora Prea Sfinţia Voastră a ridicat puternic vocea sa, nimic
alta nu săvîrşesc decît să consfinţească din nou un lucru ce în realitate există ;
să canonizeze mai sigur această stare de lucruri...»47. «Aşadar, luptele, opoziţia,
sacrificiile şi martiriul la care sîntem chemaţi în numele vostru, nu vor avea loc
într-o ţară unde poporul şi guvernul şi laic şi cleric sînt pe deplin de acord în
cele ale Bisericii» 48.
Domnitorul Cuza, în răspunsul său, din 8 iulie 1865, dat patriarhului, după ce
critică purtarea necuviincioasă a arhimandritului Eustaţie Cleobul, trimis în Ro
mânia să cerceteze lucrurile, arată că în calitatea lui de domnitor care poartă pe
umeri «povara neamului românesc atît a celui trecut cît şi a celui viitor», este da
tor să apere «de orice ispite vechea autocefalie a Bisericii dacice». După aceasta,
42.
A rh im . F otie B a la m a c i, D o c u m e n te , c o r e s p o n d e n ţa în tr e P a tria rh ia d e C o n sta n tin o p o le
şi M itro p o litu l U n g ro v la h iei D . D . N ifo n , D o m n u l A l. I. C uza şi în tr e to a te B ise r ic ile O r to d o x e ,
la le g ile a p r o b a te d e c ă tr e G u v e r n u l ro m â n p e n tr u sin od u l d in a n u l 1864, B u c u re şti, 1913, p.
5—8 ; N . D obrescu, o p . cit. p. 128—129.
43. A r h im . F otie B a la m a c i, o p . cit., p. 9.
44. Ib id em , p. 10.
45. N . D obrescu, o p . cit., p. 130.
46. Ib id em , p. 130—131, c itin d U ricar, v o i. X , p. 366—395.
47. A r h im . F otie B a la m a c i, o p . cit.', p. 66—67 ; N . D obrescu, o p . cit., p. 121.
48. Ib id em .
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«avînd în mîini sfintele canoane» care «mai mult aprobă decît se luptă cu inde
pendenta noastră bisericească», domnitorul arată patriarhului că «prin dreptate,
prin obicei, prin datinele consfinţite de veacuri ale Bisericii dacice, prin drept, zic,
şi de obicei, şi prin datini recunoscute de întreaga Biserică şi mai ales de Biserica
din Constantinopol..., românii în chestiunile bisericeşti şi acum ca şi întotdeauna
au stat în limitele rînduielilor canonice şi în ciclul deciziunilor şi drepturilor, pe
care le-a dobîndit statul fată de Biserica sa naţională, în toate timpurile şi în orice
loc al lumii ortodoxe». Referindu-se la hotărîrea sinodului patriarhal din 17 aprilie
1865, Vodă Cuza scria textual: «Şi ca un principe creştin al României, o resping
în numele clerului şi poporului şi voi lupta în contra ei cu armele puternice şi
neînvinse ale legilor şi ale canoanelor». In continuare, domnitorul apără neatîrnarea de veacuri a Bisericii Române, arătînd că aceasta nu numai că nu este con
damnată de nici un canon, ci dimpotrivă, este în conformitate cu canoanele. Cuza
îi arată patriarhului că Patriarhia Ecumenică, «niciodată nu a făcut legi^ pentru
Biserica Românească, ci numai a dat binecuvîntare la alegeri de ierarhi, făcute în
tară» ceea ce nu se împacă de fel cu «dreptul de autoritate şi de amestec pe care
ea şi-l pretinde acum» 49.
Atitudine dîrză manifestă şi mitropolitul Calinic Miclescu al Moldovei, deşi
situaţia sa pe scaun de mitropolit nu era clară, adică era anticanonică, în răspunsul
dat scrisorii Patriarhului Ecumenic Sofronie din 17 aprilie: «Biserica Română de
mult era cu desăvîrşire independentă în ceea ce priveşte partea administrativă.
Proiectele de legi în contra cărora se ridică cu putere vo 6ea înalt Prea Sfinţiei
Voastre, pe de o parte desăvîrşesc încă mult... independenţa despre care este
vorba, iar pe de alta orînduiesc această situaţiune a lucrurilor, în mod mai clar»50.
Ceea ce a nemulţumit şi mai mult pe Patriarhul ecumenic împotriva lui Cuza
şi care în sînul Bisericii Ortodoxe Române a dat naştere la lupta pentru canonicitate împărţind pe ierarhi în două mari partide, a fost a doua lege revoluţionară
a lui C u za : Legea pentru numirea de mitropoliţi şi episcopi eparhioţi în România,
votată în Cameră, la 20 ianuarie 1865, iar în Senat la 5 februarie şi promulgată
de domnul la 11 mai 1865, cînd au fost numiţi direct de domn episcopi la episco
piile vacante şi Calinic Miclescu în scaunul de Mitropolit al Moldovei. Legea, este
adevărat, nu era în duhul canoanelor, dar era cerută de momentul istoric prin care
trecea ţara pe drumul consolidării politice şi al neatîrnării, iar Biserica Română
pe drumul obţinerii oficiale a autocefaliei. Era o nevoie a momentului ca guvernul
să aibă atunci o ierarhie lui credinciosă, pentru ca să poată paraliza intrigile
politice pe care le făceau călugării greci şi Patriarhia, în urma secularizării averilor
mînăstireşti. Pe lîngă această nevoie a momentului se adaugă şi ingerinţele interne
de castă care cereau să se numească în ierarhie anumite persoane, luate nu numai
după merit, ci şi după influenţa de care se bucurau» 51. Domnitorul însuşi cunoştea
aceasta, dar interesele ţării erau mai presus şi el însuşi a promis că va îndrepta
şi inovarea52. «Dacă guvernul ar fi ced-at
şi dacă ar fi revenit asupra legii, s-ar
fi atins destul de adînc suveranitatea ţării
şi ar fi dat el însuşi vot de blam pro
priilor sale acte. Din partea trimisului patriarhal se mai făcu imprudenţa de a se
ridica cu această ocazie şi chestiunea secularizării, pretinzînd despăgubiri şi veni
turile mînăstirilor închinate. Atunci guvernul, expulzînd peste hotar pe Cleobul,
care se apucase să facă intrigă în ţară decise a tranşa el singur chestiunea şi fără
patriarh. Guvernului, prin aceasta, îi păru
că salveazădemnitatea suveranităţii na
ţionale, dar se puse* în conflict cu Patriarhia care întrerupse relaţiile53.
IV . REALIZAREA DEPLINĂ A AUTOCEFALIEI

La autocefalia Bisericii nu s-a ajuns, căci domnitorul Cuza fu detronat de
monstruoasa coaliţie în noaptea de 11 februarie 1866. Lupta pentru autocefalie,
njungînd la aşa stadiu, nu mai putea da înapoi, de aceea nici ţara, nici Biserica
nu mai puteau renunţa la ea. Aşa se explică de ce Constituţia din 30 iunie 1866,
49. D u p ă P r. N . Ş erbănescu, op. cit., p. 255.
50. A r h im . F o tie B a la m a c i, o p . cit., p. 87.
51. N .
52. Ib id em , p. 118, n o ta 1.
53. Ib id em , p . 119.
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dată de prinţul Carol I, înscria în art. 21 autocefalia Bisericii: «Biserica Ortodoxă
Română este şi rămîne neatîrnată de orice chiriarhie străină, păstrîndu-şi însă uni
tatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privinţa dogmelor»54. Pe temeiul celor
prevăzute în celelalte aliniate ale art. 21, s-a purces la întocmirea unei noi «Legi
organice pentru Biserica dreptcredincioasă română», din care nu aveau să lipsească
prevederile cu privire la independenţa (autocefalia) Bisericii. Au fost mai multe
variante ale acestui proiect cunoscut şi criticat de Patriarhul ecumenic pentru
stipularea independenţei Bisericii. Nu mai stăruim asupra acestora 55.
Proiectul devine cunoscuta Lege organică pentru Biserica Română — dec. 1872,
care n-a inserat nimic din pretenţiile ridicate de patriarhul Grigore VI. Deşi în
Lege — spre a nu se provoca noi nemulţumiri Patriarhiei Ecumenice, — s-a re- '
nunţat la articolul privind «independenţa» Bisericii Române întîlnit în proiectele
anterioare, totuşi, din toată întinderea ei reiese limpede spiritul de «neatîrnare».
De pildă art. 8, tratînd despre Sf. sinod, spune: «Sf. Sinod al Bisericii autocefale
Române, fiind membru al Sfintei Biserici Ecumenice şi Apostolice a Răsăritului, al
cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos păstrează şi va păstra unitatea în pri
vinţa dogmelor şi canoanelor ecumenice cu Biserica din Constantinopole, şi cu toate
Bisericile Ortodoxe. El va păstra unitatea administrativă, disciplinară şi naţională
a Bisericii Ortodoxe, în cuprinsul Statului Român». In Legea de faţă, ori de cîte
ori s-a ivit prilejul, Biserica Română este numită de-a dreptul «autocefală» (vezi
art. 8, 9, 12). Legea acordă mitropolitului Ungrovlahiei, Preşedintele Sfîntului Sinod,
titlul de Primat al României (art. 2), primul Primat fiind Mitropolitul Nifon (t 1875).
Şi această lege a fost criticată şi atacată de patriarhii ecumenici: Antim VI (1871——
1873) şi Ioachim III (1878— 1884), pe chestia proclamării de sine a autocefaliei Bi
sericii Române 58.
După 1875, sau mai exact după dobîndirea Independenţei de stat a României
în 1877— 1878, discuţiile dintre Guvernul român şi mitropolitul primat pe de o parte
şi Patriarhia Ecumenică pe de altă parte, au intrat în faza încununării luptei Bise
ricii şi Statului Român pentru recunoaşterea canonică a autocefaliei. Mitropolitul
Calinic Miclescu, de data aceasta mitropolit Primat al României (1875— 1886), răspunzînd mai întîi unei scrisori a patriarhului Ioachim III din 13 dec. 1879, îi scria,
între altele, următoarele: «în fine, te rog pe Sfinţia Voastră să-mi îngăduiţi a
exprima adînca mea întristare pentru cele ce scrieţi în privinţa autocefaliei Bise
ricii Ortodoxe Române. Fără să mai încerc a arăta drepturile de care se bucură
Biserica Română ab antiquo, cred că e de ajuns a invoca faptul că România e un
stat independent în toate privinţele, pentru a demonstra că autocefalia Bisericii
noastre este un fapt incontestabil şi indiscutabil. Sfinţia Voastră întrebaţi, cînd şi
în care sfînt şi mare sinod s-a recunoscut această autocefalie. La aceasta voi răs
punde cu respectuoasă întrebare: dacă există vreun canon care să arate modul
cum şi autoritatea de care se recunoaşte autocefalia unei Biserici. Principiul cum
că cele relative la organizarea Bisericii se schimbă odată cu schimbările politice,
este recunoscut în modul cel mai evident de sinoadele ecumenice şi istoria bise
ricească ne dă numeroase dovezi despre respectarea sa. Mărturisesc cu toată sin
ceritatea că nu am putut crede că Sfinţia Voastră, în recunoscuta-i înţelepciune,
va voi cîndva să pună în dubiu autocefalia (Bisericii) noastre pe care'sîntem de
prinşi a privi şi cu drept cuvînt, ca un fapt incontestabil» 57.
într-o altă scrisoare din 16 ianuarie 1880, Primatul român s-a ridicat împo
triva afirmaţiei patriarhului ecumenic din 8 dec. 1879, cum că Mitropolia Ungro
vlahiei «se află sub suprema suzeranitate spirituală a scaunului ecumenic», răspunzîndu-i cu aceeaşi demnitate bisericească şi naţională: «Expresiune nouă şi
neobişnuită pentru noi» care înfăţişează voinţa patriarhului «de a nu recunoaşte
deplina independenţă a Bisericii noastre, precum şi tendinţa de a introduce în Bi
serica Ortodoxă un principiu total străin spiritului ei — principiul absolutismului,
%
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54. C h iru C. Costescu, C o le c ţiu n e d e le g i, R e g u la m e n te , A c t e . D eciziu n i, F o rm u la re şi
P ro g ra m e, în cep în d d e la 1866 şi a fla te tn v ig o a r e , voi. I, B u c u re şti, p. 13.
55. V ezi pe larg, la P r. N . Ş erbănescu, op. cit., p. 257—258.
56. Jbidem , p. 258—259.
57. « O rto d o x u l» , F o aie eclesiastică, re d a c ta tă de D r. G . Z o ttu (B u c u re şti), I (1880), p.
141—142, d u p ă P r. N . Ş e rb ăne scu, op. cit., p . 239.
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pe care predecesorii Sfinţiei Voastre l-au combătut altădată cu argumente puter
nice şi cu deplin succes... ne vedem dar siliţi a repeta Sfinţiei Voastre că Biserica
Română, cu toată bunăvoinţa ce are ca, pe lîngă unitatea în dogme ce o leagă cu
întreaga Biserică Ortodoxă să aibă legăturile cele mai intime de dragoste cu acel
Prea Sfînt Tron Ecumenic, totuşi are sacra datorie de a apăra independenţa ei
necontestată şi mai cu seamă acum din toate privirile incontestabilă, recunoscînd
împreună cu toate Bisericile autocefale Ortodoxe ca unic cap suprem al ei pe M a
rele Păstor, Domnul nostru Iisus Hristos» 58.
Patriarhul Ioachim III a trebuit să-şi
îmblînzească expresiile răspunzînd mi
tropolitului român pe un ton liniştit, în 28 aprilie 1880, că «marea Biserică nu s-a
gîndit vreodată să contesteze absolut şi în principiu autocefalia Prea Sfinţitei Bi
serici Ortodoxe din România...».
împlinirea dezideratului autocefaliei trebuia să vină, mai ales că se dobîndise
independenţa de Stat a României. La aceasta se adaugă faptul că în 9 martie 1882,
în Cameră, discutîndu-se modificarea
Legii organice din 1872, s-a cerut şi «ridi
carea la treapta de Patriarh a Primatului Bisericii Române», arătîndu-se că «acest
deziderat este cu totul legitim şi conform cu marea dezvoltare şi însemnătate po
litică ce a luat statul nostru» 59.
La 25 martie 1882, ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au sfinţit pentru prima
dată Sfîntul Mir în ţară, la Mitropolia din Bucureşti, lucru ce putea fi interpretat
ca o totală desprindere de sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Ecumenice. Aflînd
de aceasta, Patriarhul Ioachim III, supărîndu-se la culme, trimite la 10 iulie 1882
o «epistolă patriarhală sinodicească, lipsită cu desăvîrşire de spiritul dragostei cu
care trebuia să se adreseze una alteia», cum a calificat-o mitropolitul Calinic M ic
lescu în faţa sinodului80.
«Patriarhiceasca epistolă» a fost adusă la cunoştinţa Sfîntului Sinod din şe
dinţa lui de la 23 oct. 1882. O comisie sinodală în frunte cu mitropolitul Iosif Naniescu al Moldovei (1875— 1902), a fost însărcinată să întocmească răspunsul. Sar
cinaalcătuirii acestui răspuns i-a revenit
episcopului Melchisedec al Romanului,
mare cărturar, mare teolog şi mare patriot.
Raportul întocmit de acesta este o magistrală expunere a temeiurilor auto
cefaliei Bisericii Ortodoxe Române, pe care Sf. Sinod şi-a însuşit-o ca «Act sinodal
care cuprinde autocefalia Bisericii Ortodoxe Românt şi relaţiunile ei cu Patriarhia
de Constantinopol», în şedinţa sa din 23 nov. 188281. în sprijinul autocefaliei Bi
sericii Ortodoxe Române, episcopul Melchisedec aduce puternice argumente isto
rice şi teologice: dogmatice (păstrarea intactă a credinţei ortodoxe) şi canonice
(can. 34 apostolic, can. 28 sin. IV ec.). El face, în acelaşi timp, şi o scurtă istorie
a legăturilor din cele mai vechi timpuri, dintre Biserica Română şi Patriarhia Ecu
menică, relevînd cu această ocazie ideea că românii şi statele române «precum
şi-au păstrat autonomia politică, tot aşa au ştiut să-şi apere şi autocefalia biseri
cească, prin puterile proprii, de orice încercări arbitrare ale Patriarhiei, precum:
numirea mitropoliţilor şi
episcopilor, administraţia şi legislaţia internă a Bisericii.
Nu o dată s-au ţinut sinoade şi adunări naţionale, şi s-au făcut protesturi ener
gice contra oricărei încercări de încălcare şi nesocotinţă a drepturilor autocefale
bisericeşti. Aceste încălcări ale Patriarhiei în drepturile noastre autocefale datează
mai ales din timpul domniei fanarioţilor»62. In «epoca renaşterii noastre naţionale,
politice şi bisericeşti», Biserica Ortodoxă Română a devenit Biserica unui «stat
liber şi independent»fl3. «Avută şi practicată de români neîntrerupt ca o demnitate
inerentă unei naţiuni autonome şi apărată cu zel şi pietate de toate generaţiile
trecute, în curgere de mai multe secole», în faţa celor care i-o contestau sau i-o
stînjeneau64, autocefalia
Bisericii Ortodoxe Române este o realitate. De aceea,
«Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe temeiul istoriei noastre române, pe
temeiul legislaţiei noastre moderne, pe temeiul demnităţii statului român şi pe te
meiul demnităţii naţiunii române, declară sus şi tare că Biserica Ortodoxă Română
58. «Ortodoxul»-, I, (1880) n r. 9, p. 253—254 ; P r. N . Ş e rb ăne scu, op. cit., p. 260.
59. -«M onitorul O fic ia l a l R o m â n ie i. D e zb ate rile c o rp u rilo r le g iu ito a re > , n r. 73, d in 10/22
m artie 1882, p. 1162—1164.
60. A rh iv a Sf. S in o d , D osa r n r. 75, f. 93 v.
61. T e x tu l acestuia în «B is e ric a O rto d o x ă R o m â n ă * , a n . V I (1882), n r. 12, p.
738—757.
62. Ib id e m , p . 752.
63. Ib id em , p. 748—751.64. Ib id em , p. 749—750.
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a fost şi este autocefală în cuprinsul teritoriului României şi nici o autoritate bi
sericească străină nu are dreptul a ne impune ceva. Nu avem nevoie a fi din nou
recunoscută de cineva autocefalia noastră bisericească. Ea este un fapt istoric în
destulător pentru noi şi pentru cei ce ne iubesc şi voiesc a fi cu Biserica şi cu
statul nostru în relaţiuni amicale. Astfel stăm şi astfel vom sta cît va fi în noi o
suflare şi nimic nu ne va urni din această poziţiune».
«Declarăm totodată că noi, apărînd autocefalia Bisericii noastre de orice pre
siune din afară, nu voim a ne despărţi de întregimea Bisericii Ortodoxe. Noi păs
trăm aceleaşi doctrine bisericeşti, aceeaşi disciplină, acelaşi cult divin care l-am
moştenit de la părinţii noştri şi care sînt comune Bisericii Ortodoxe din toate
ţările. Noi recunoaştem în Patriarhia de Constantinopole un centru moral de unde
trebuie să purceadă direcţiunea în toate chestiunile de interes general ale întregii
Biserici Ortodoxe în privinţa dogmelor, a disciplinei, a cultului. Patriarhia poate,
la trebuinţă, a ne consulta şi pe noi, în asemenea m aterii; putem şi noi în ase
menea cazuri să o consultăm. Patriarhul e socotit de noi ca primul ierarh al Bise
ricii Ortodoxe şi mitropoliţii noştri îl pomenesc la sfintele servicii... Vom primi
de la acest centru bisericesc cu dragoste chiar povăţuiri spirituale de folos naţiunii
şi Bisericii noastre...» 65.
Acest act sinodal a fost trimis în februarie 1883, prin Ministerul de Externe,
Patriarhiei Ecumenice.
Din 1884 a început un schimb de corespondenţă între Mitropolitul Primat
Calinic Miclescu şi Patriarhul ecumenic Ioachim IV (18 oct. 1884— 14 nov. 1886),
şi în acelaşi timp o corespondenţă între Patriarhia Ecumenică şi Guvernul Român,
pe un ton moderat şi amical.
în februarie 1885, a avut loc «o adunare secretă la mitropolia din Bucureşti
la care au luat parte mitropoliţii şi episcopii ţării», în care s-au formulat cererile
Bisericii Ortodoxe Române pentru obţinerea imediată şi necondiţionată a auto
cefaliei.
La 20 aprilie 1885, Mitropolitul Primat Calinic Miclescu a trimis Patriarhului
Ecumenic Ioachim IV o scrisoare însoţită de o altă scrisoare din partea Ministrului
Cultelor şi Instrucţiunii D. A. Sturdza, prin care se cerea recunoaşterea autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române, potrivit prevederilor canonice ale Bisericii Răsăritului.
în scrisoarea sa, Mitropolitul Primat Calinic Miclescu aducea la cunoştinţă
în mod oficial Patriarhiei Ecumenice că «în unire cu datinile cele vechi, Biserica
Ortodoxă a României a fost declarată autocefală, bucurîndu-se de o independenţă
egală cu aceea a celorlalte Biserici autocefale... primind pentru trebuinţele bise
riceşti ale Statului direcţiunea administrativă şi disciplinară unicamente de la Sf.
Sinod... preşezut în mod permanent de Mitropolitul Ungrovlahiei, Primat al Româ
niei...». Apoi, în numele Sf. Sinod al Bisericii Române, el îi cere Patriarhului Ecu
menic să binevoiască «a da binecuvîntarea Voastră acestui fapt săvîrşit în inte
resul religiunii şi a recunoaşte Biserica autocefală a României ca soră în acelaşi
rit şi credinţă întru toate» şi-l ruga să comunice «acest fapt celorlalte trei Scaune
patriarhiceşti ale Răsăritului şi tuturor Bisericilor autocefale, pentru ca acestea să
îmbrăţişeze şi ele şi să salute Biserica autocefală a României ca soră de aceeaşi
credinţă creştinească ortodoxă, urmînd comunicarea lor frăţească cu dînsa în Duhul
Sfînt şi în unitatea credinţei» 68.
Mitropolitul Primat asigura, în acelaşi timp, pe Patriarhul ecumenic că «Sfîn
tul Sinod al Bisericii autocefale a României ţine a conserva intacte dogmele sacre
ale sfintei noastre credinţe Ortodoxe şi Tradiţiunea Bisericii şi va avea totdeauna
grija de a da Prea Sfîntului Tron Ecumenic şi Patriarhicesc din Constantinopol,
conform cu normele şi cu învăţătura Bisericii, întîietatea de onoare care-1 face
întîiul Tron al întîiului prelat întregii Biserici Ortodoxe a Răsăritului şi de a se
pomeni de către Preşedintele Sfîntului Sinod în întîiul loc, după obiceiul stabilit,
numele patriarhului care îşi are reşedinţa pe Tronul ecumenic şi apostolic al Ră65. Ib id em , p. 751.
66. A rh iv a Sf. S in o d , D o sa r
Ş erbănescu, op. cit., p. 264—265.
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săritului...»67. De asemenea, el asigura Patriarhia Ecumenică că pentru «a se men
ţine prin mijloacele canonice şi legale unitatea credinţei», «Sfîntul Sinod al Bi
sericii Autocefale a României, va sta totdeauna în legătură dogmatică şi canonică
cu Prea Sfîntul Tron Ecumenic — ca şi cu celelalte Biserici Ortodoxe Auto
cefale» 68.
Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice D. A. Sturdza încunoştiinţa în scri
soarea trimisă, pe Patriarhul Ioachim IV că «Guvernul României este prea fericit şi
astfel se vor stabilii relaţii cordiale înt*re Biserica Autocefală a României şi Prea
Sfîntul şi Prea Venerabilul şi întîiul Tron Patriarhicesc al Bisericii Răsăritului».
Patriarhul Ioachim IV a dat răspunsul său şi al Sfîntului său Sinod Patriarhal
la 28 aprilie 1885, trimiţînd cele două scrisori, una către Mitropolitul Primat ai
României, Calinic Miclescu, iar a doua către Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii.
Mitropolitului, Patriarhul Ioachim IV îi comunica că «luînd în considerare», îm 
preună cu Sinodul său Patriarhal, cererea .trimisă şi «chibzuind asupra ei» a găsit-o
«întemeiată şi dreaptă şi corespunzătoare cu aşezămintele bisericeşti». De aceea,
primindu-o cu iubire frăţească, a păşit la «alcătuirea şi subsemnarea Sfîntului şi
Legalului tom patriarhal şi sinodal, prin caxe cu bucurie sufletească, binecuvîntâm
pe Sfînta Biserică a României, recunoscîndu-o autocefală şi întru toate de sine
administrată şi proclamînd pe sfîntul ei sinod de frate prea iubit întru Hristos...»
în continuare îl încunoştiinţează că-i trimite tomosul şi că «potrivit prescripţiunilor vechi» a comunicat «acest fapt îmbucurător şi tuturor celorlalte Biserici Orto
doxe Autocefale» M.
Tomosul de aujtocefalie, sosit la Bucureşti împreună cu scrisorile de mai sus,
este din aprilie 188570. în acesta se recunoaşte textual autocefalia Bisericii Orto
doxe Române, definindu-i cuprinsul, în următorii term eni: «...declarăm că Biserica
Ortodoxă din România să fie şi să se zică şi să .se recunoască de către toţi neatîrnată şi autocefală, adaniius>trîndoi-se de propriul şi sfîntul său sinod, avînd ca pre
şedinte pe înalt Prea Sfinţitul şi prea Stimatul Mitropolit al Ungrovlahiei şi Primat
al României, cel după vremi, nerecunoscînd în propria sa administraţie internă
nici o altă autoritate bisericească, fără numai pe capul Bisericii Ortodoxe celei una,
sfîntă, sobornicească şi apostolească, pe Mîntuitorul Dumnezeu-Omul, ...Şi aşa Bi
serica Ortodoxă a României fiind «tare întemeiată pe piatra cea din capul unghiului
a credinţei noastre..., o recunoaştem prin acest sfînt, patriarhicesc şi sinodal tom,
autocefală şi de sine administrată întru toate şi proclamăm pe sfîntul ei sinod
frate în Hristos preaiubit, bucurîndu-se de toate prerogativele şi de toate drep
turile chiriarhiceşti inerente unei Biserici autocefale; încît în toată podoaba bise
ricească, ordinea şi în toate celelalte iconomii bisericeşti să se administreze şi să
se conducă de sine, neîmpiedicată şi în toată libertarea, conform cu Tradiţiunea
continuă şi neîntreruptă a Bisericii soborniceşti Ortodoxe şi tot astfel să se cu
noască de către celelalte Biserici Ortodoxe ale Pămîntului şi să se numească cu
numele Sfîntului Sinod al Bisericii României»71. în continuare, Tomosul arată da
toria Sfîntului Sinod al Bisericii României de a pomeni în sfintele sale diptice,
după tradiţia veche, «pe Prea Sfîntul Patriarh ecumenic, pe ceilalţi patriarhi, pre
cum şi pe toate Bisericile lui Dumnezeu Ortodoxe şi să se înţeleagă direct cu Prea
Sfîntul Patriarh ecumenic, cu ceilalţi patriarhi şi cu toate sfintele lui Dumnezeu
Biserici Ortodoxe, în toate chestiunile importante canonice şi dogmatice care au
trebuinţă de o chibzuire mai generală şi mai comună, dupre sfîntul obicei al pă
rinţilor păstrat de la început» 72.
Corespondenţa amintită s-a citit în şedinţa Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române din 6 mai 1885. Cu acest prilej, Iosif Naniescu, Mitropolitul Moldovei,
67. Ib id em .
68. Ib id em .
69. A r h iv a Sf. S in o d , D o sa r n r. 78, f. 21—22, A cte, p. 13—16 ; P r. N . Ş erbănescu, op. cit. p.
aea—266.
70. A r h iv a Sf. S in o d . D o sa r n r. 78, f. 22 v-24 ; A cte, p. 17—23 î D escrierea acestui T om os,
Ia P r. N . Ş erbănescu, o p . cit. p. 267, n o ta 68. T raducerea lu i şi o fotocopie, în «B iserica O rto 
d ox ă R o m â n ă » an. X X X IV (1910—1911), p . 721—724.
71. T o m o su l de au to ce falie în tra d . ro m ., în «B iserica O rto d o x ă R o m â n ă » an. X X X IV ,
(1010—1911) n r. 7, o cto m b rie , p. 722—733.
72. Ib id em , p. 72*.
O . R. -
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a exprimat bucuria şi recunoştinţa celor prezenţi pentru «acest mare act biseri
cesc» şi le-a mulţumit tuturor celor care s-au ostenit pentru înfăptuirea lui. Statul*
prin Ministrul Cultelor, D. A.* Sturdza, relevîndimportanţa acestui fapt în
viaţa»
Bisericii şi a Statului român, a lăudat «simţul înalt al Sanctităţii Sale, Patriarhul
de Constantinopole, Ioachim IV, care s-a ridicat mai presus de toate piedicile şî
a, recunoscut dreptunile «ab antiquo» -ale Sfintei noastre Biserici» şi a promis pu
blicarea Tomosului şi a corespondenţei respective.
Sf. Sinod, la propunerea Episcopului Melchisedec al Romanului, în şedinţa din;
7 mai 1885, a hotărît să trimită o scrisoare de mulţumire şi recunoştinţă Patriar
hiei Ecumenice şi tuturor celorlalte Biserici autocefale, încunoştinţîndu-le pe aces
tea din urmă de obţinerea autocefaliei.
Mitropolitul Primat Calinic Miclescu, la 30 mai 1885, scria Patriarhului Ecu
menic Ioachim IV cele petrecute în şedinţa Sf. Sinod $upă primirea Tomosului de
autocefalie, asigurîndu-1 că Biserica Ortodoxă Română va trage din această binecuvîntare o nouă putere ipentru a îndeplini a sa sfîntă m isiune; il> asigura că va
întări şi mai mult relaţiile cu Patriarhia Ecumenică. în final, după ce reliefează
importanţa acestui act măreţ, aduce mulţumiri pentru dragostea creştinească şi fră
ţească arătată de Patriarhul ecumenic73.
Rînd pe rînd, Bisericile Serbiei, Ierusalimului, Eladei, Ciprului şi Rusiei, au
trimis scrisori la Bucureşti, prin care recunosc noua situaţie a Bisericii Ortodoxe
Române74, felicitîndu-o şi rugînd pe «Mirele cel ceresc... să o întărească şi să o>
acopere cu Sfîntul şi puternicul Său braţ, spre a rămîne neclintită în unirea cre
dinţei şi a păstra cu tărie divinele dogme şi sfintele canoane şi tradiţiuni ale cre
dinţei noastre neprihănite»75, spre «mărirea, glorificarea şi întărirea sfintei noastre
credinţe şi spre sfinţirea şi liniştea întregii comunităţi ortodoxe» 76.
Lungul drum al recunoaşterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de către
Patriarhia Ecumenică, precum şi de celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale s-a în
cheiat la 25 aprilie 1885, cînd Biserica Ortodoxă Română a devenit cu adevărafc
«independentă de orice autoritate bisericească străină», cum o decretase foarte ho
tărît domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1864.
*
In spiritul .învăţăturii Mîntuitorului şi al canoanelor 34 apostolic şi 17 Calcedon care vorbesc despre organizarea Bisericii în hotarele unui neam, năzuinţa
Bisericilor locale de a avea o cîrmuire centrală sinodală proprie, ca o consecinţa
firească a libertăţii popoarelor cărora ele aparţin, s-a manifestat din cele mai vechi
timpuri ale creştinismului.
Ideea de cîrmuire bisericească autocefală, prin căpeteniile fiecărei Biserici»
s-a manifestat la noi cu deosebită vigoare, chiar din perioada de formare a statelor
româneşti independente (Ţara Românească şi Moldova).
Organizarea Bisericii din Ţara Românească şi Moldova în mitropolii (Mitro
polia Ungrovlahiei şi Mitropolia Moldovei şi Sucevei), prin gruparea formaţiunilor
bisericeşti existente, cu concursul domnitorilor, şi lărgirea autonomiei bisericeşti
în Transilvania, prin încredinţarea supravegherii cîrmuirii formaţiunilor bisericeşti
locale unor exarhi patriarhali, ascultători numai de voievozii locali, sau mitropo
litului Moldovei şi Sucevei ca «exarh al laturilor» şi îndeosebi mitropolitului Ţării
Româneşti, ca exarh al Transilvaniei, au deschis calea afirmării conştiinţei de sine
independente a Bisericii Ortodoxe Române. Chiar de la începutul organizării poli73. S criso a rea M itro p o litu lu i p rim a t C alinic M iclescu c ă tr e P a tria rh u l e c u m e n ic I o a c h im
IV , în «B ise rica O rto d o x ă R o m â n ă » , a n I X (1885) n r. 8, p. 553—554.
74. V ezi pe la rg la P r. N . Ş erbănescu, o p . cit. p. 269.
75. D in Scrisoarea P a tr ia r h u lu i N ic o d im a l Ie r u s a lim u lu i, în «B ise ric a O rto d o x ă Română>*v
a n , I X (1885) n r. 12, p. 926—927.
76. D in scrisoarea lu i S o fro n ie a l C ip ru lu i, Ib id em , p. 931.
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tice a statelor româneşti independente, de dincolo de Carpaţi, mitropoliile lor s-au
bucurat de o independenţă egală cu autocefalia, Mitropolia Moldovei şi Sucevei
însă, mai mult decît cea a Ungrovlahiei.
De-a lungul istoriei sate, Biserica Ortodoxă Română a avut totdeauna con
ştiinţa cîrmuirii ei independete, datorită integrării ei naţionale şi sociale în viaţa
poporului român, păstrînd legătura dogmatică, canonică şi liturgică cu Patriarhia
Ecumenică, precum şi cu celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale.
Mişcarea pentru recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române s-a in
tensificat şi a luat forme concrete după divanurile Ad-hoc, odată cu Unirea Prin
cipatelor Moldova şi Ţara Românească (1859), fiind proclamată oficial de către
popor şi Biserică, cu sprijinul hotărît al domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1864).
In Transilvania, în condiţiile stăpînirii habsburgice, mişcarea Bisericii Ortodoxe
Române pentru autocefalie a fost dusă îndată după Revoluţia de la 1848, sub
episcopul Andrei Şaguna, care a obţinut reînfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe a Tran
silvaniei ca mitropolie autocefală faţă de Karloviţ (24 dec. 1864). Cu sprijinul
acesteia, românii transilvăneni au revendicat drepturi naţionale şi sociale pentru
întreaga naţiune română de aici şi au intensificat lupta pentru înfăptuirea statului
naţional unitar român după primul război mondial (1 Decembrie 1918).
Dobîndirea independenţei de Stat a României în 1877— 1878, dezvoltarea in
ternă şi externă a Statului român, prin revenirea Dobrogei, pămînt străbun româ
nesc, la Ţara mamă, şi prestigiul lui mereu sporit pe arena europeană, precum şi
dezvoltarea Bisericii din România, au avut ca urmare recunoaşterea oficială de
către Patriarhia Ecumenică a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române la 25 apri
lie 1885.
Expresie a integrării Bisericii în viaţa şi aspiraţiile poporului şi Statului ro
mân, de libertate şi independenţă naţională, autocefalia Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, recunoscută oficial la 25 aprilie 1885, ca o confirmare a unei stări de fapt,
a deschis calea ridicării Bisericii noastre la treapta de Patriarhat.
I

II
Pr. Lector Dumitru
GH- RADU

CONTRIBUŢII DOCUMENTARE LA BIOGRAFIA
LUI OALA GALACTION
Recitind opera şi memorialistica lui Gala Galaction, ai mereu senzaţia că în
fiecare pagină transpare ceva din umanismul, cultura, delicateţea şi bonomia lui. Fire
extrem de interesantă, cu acute predispoziţii pentru receptarea «eternului uman»,
autorul inegalabilelor Scrisori către Simioroza, reprezintă, fără putinţă de tăgadă, un
mement esenţial în evoluţia epicii româneşti. Mixtiunea fericită dintre uman şi inu
man, real şi ireal, frumos şi urît, laic şi profan, abscons şi mesianic, moral şi imo
ral, constituie farmecul prozei şi publicisticii lui Gala Galaction.
încercările monografice, de pînă acum, au dovedit că, omul şi scriitorul Gala
Galaction nu au fost nici un moment detaşaţi în timpul elaborării durabilelor şi
memorabilelor pagini, în care viaţa pulsează în firescul ei.
Răscolind arhivele publice şi particulare, vei avea, aproape întotdeauna satis
facţia descoperirii ineditului. O semnătură, un bruion, o scrisoare, un manuscris, o
fotografie, vin să rectifice şi să completeze imaginea artistului în diversele lui ipos
taze. Aceste constatări ne-au fost sugerate de un lot de şaptesprezece scrisori, adre
sate de Gala Galaction, domnişoarei Aglae Vasiliu, devenită, ulterior maica Ana
Vasiliu. Astăzi octogenară, trăind în atmosfera de basm şi poezie a Mînăstirii Văratec.
S-au cunoscut la Bucureşti, în perioada cînd domnişoara Aglae Vasiliu era
funcţionară la Asociaţia Femeilor Creştine, unde părintele Gala Galaction era inviifet
să ţină conferinţe şi să facă educaţia religioasă a femeilor din această asociaţie.
Corespondenţa «aceasta demonstrează, încă odată, şi mai convingător, nobleţea carac
terului lui Gala Galaction. Indiferent de unde se afla, fie la Bucureşti, fie la Roma
sau Chişinău, Galaction îi scria, dîndu-i veşti despre ceea ce face, despre ai săi,
despre starea sănătăţii sale şi despre ceea ce gîndeşte în prezent şi pentru viitor.
Impresionează punctualitatea şi corectitudinea ireproşabilă de care dădea dovadă
în orice împrejurare. Ocupat peste măsură cu lucrările sale, avînd îndatoriri funcţio
năreşti, îşi face totuşi timp să elucideze problema pensiei maicii Ana Vasiliu şi a
părintelui D a n iil; se îngrijeşte de şiac, de hîrtie pentru scris, de mărci, expediază bani
aleargă la Casa Pensiilor, îl îngrijorează starea prietenilor de la Băiţa, nu-şi explică
atitudinea părintelui Petru de lîngă Iaşi, meditează cu profunzime asupra casei fami
liei Sturza de la Văratec, pe care ar fi dorit să o cumpere, dacă s-ar fi înţeles cu
proprietara răposata Alice P. Sturza, soţia artistului; se interesează cu discreţi-ai
caracteristică despre soarta maicilor Olga şi Zugrăvescu de la Văratec, trimiţîndu-le,
de fiecare dată cînd avea prilejul, urările lui de sănătate; temperează gîndurile mai
cilor referitoare la schimbarea banilor, precum şi la inventarierea odoarelor şi căr
ţilor bisericeşti, se îndatorează în diverse împrejurări, este atent şi grijuliu cu toţi
cei cu care vine în contact.
Fără îndoială, că o viitoare monografie Gala Galaction, trebuie să fie com- *
prehensivă, proiectînd cu mai multă siguranţă, în ierarhia valorilor spirituale, pe
autorul viabilelor şi inimitabilelor pagini de proză.
Misivele de faţă au menirea, credem noi, de a întregi şi contura şi mai bine
personalitatea complexă a acestui fin şi subtil explorator al stărilor sufleteşti, pe
care le-a explicita! atît de măesfcrit în volumele sale.
De asemeni, trebuie să menţionăm că Galaction a fost un îndrăgostit, în sensul
bun al cuvîntului, de meleagurile Neamţului, scriind memorabile pagini în care evocă
istoria şi oamenii acestor locuri.
La Agapia, Văratec, Seou, Sihla şi Neamţ, în tinereţea sa, poposea adesea,
reflectînd la destinul înaintaşilor, însuşindu-şi marea lecţie a istoriei, cufundîndu-se
în lecturi şi, călătorind mult spre a cunoaşte oameni şi locuri cît mai variate şi
mai autentice.
Maica Ana Vasiliu posedă fotografii, cărţi cu dedicaţii, printre care şi Biblia
(1939), tălmăcită, în chip admirabil, împreună cu Vasile Radu, precum şi multe im-
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presii despre exemplaritatea acestui om. La Văratec amintirea lui Gala Galaction
stăruie cu gravitate, nu numai în mediul mînăstirii, ci şi în rîndul oamenilor din sat,
care l-au ascultat vorbind la Căminul Cultural.
Mulţumesc şi pe această cale Maicii Ana Vasiliu, care a avut amabilitatea de
a ne pune la dispoziţie textele scrisorilor, pe care le transcriem mai jos.

Nicolae SCURTU

i
ANEXE

29 Iulie 1936 (Miercuri) Roma.

I
Dragă D(omnişoa)ră Vasiliu,

Iată o dovadă că bunii noştri prieteni nu sînt uitaţi şi nu pot fi uitaţi, nici atunci cînd ne împinge vîntul pînă la Roma !
Frumoase şi impunătoare lucruri, dar e cald grozav, cald ca la... Bucureşti ! Şipe vremeaaceasta,
bine trebuie să fie la Văratec, sub brazi şi printre fînul cosit!
Primeşte, scumpă (D(omnişoa)ră Vasiliu, bunele mele gînduri şirepetareacredinţei mele celei vechi
că,într-o zi, vom avea de lucru la Văratec !
9

Binecuvîntările mele Maicii Vasiliu !
Devotat
P(reot) Grigorie
9

(D(ommşoa)rei Aglme Vasiliu la Maica Vasiliu

M(inăsti)rea Văratec, prin T(îr)g(u)-Neamţ. Româniay

II

f
Chişinău, 4 Martie 3939

Dragă D(omnişoa)ră Vasiliu,
Iţi expediez, azi- 4 Martie, prin mandat poştal, suma
de lei patru mii (4.000) pe care am luat-o, cu îm
prumut, în numele amicei noastre Olga.
v
Te rog varsă în caserie numai două mii (2.000) de lei şi celelalte două mii de lei ţine-le la dis

poziţia Olgăi, cînd va cere alţi bani.
Pentru mia de lei care rămîne datorie, te rog să mă aştepţi şi să încunoştiinţezi pe d(omnişoa)ra
Slavici. Nu mai ştiu nimic ce mai este cu amica noastră. Sau nu mi-a scris, sau s-a pierdut scrisoarea
pc drumul lung dintre Cluj şi Chişinău. Cred că d(umi)tale ţi-a scris ceva, cel puţin ca să-ţi răspundă
de primirea banilor. Fii bună scrie-mi un cuvînt cînd îţi vor sosi aceşti patru mii de lei.
Eu voi fi în Bucureşti pe la 10 Martie. Arată afectuoasele mele salutări d(omnişoa)rei Slavici. Fetele
noastre din Iaşi mă aşteaptă să le ţin o conferinţă, înainte de Paşte. Poate că şi la noi la Bucureşti
voi ţine o conferinţă între 10 şi 12 Martie.
Cu cele mai bune gînduri
Gala Galaction

III

4.V. 1940, Bucureşti
Scumpă D(omnişoa)ră Aglae !

Iul A plec spre Chişinău, peste cîteva ceasuri, şi n-am
fost în stare săvin să te văd ! îmi pare cu atît
mul rău cu cît, în chip indirect, îmi făcusei o rugăminte, în privinţa căreia am fi mai putut să stăm
«Ir vorbă.
Ce a ieşit din toată strădania D(umi)tale ?
Aţi obţinut readucerea la birou ? Te rog scrie-mi cîteva vorbe la Chişinău. Cred că amica noasl»A Olga va veni, pe la 10—15 Mai, aici în Bucureşti să-şi mai încerce norocul cu doftorii, care nu mai
Irhutcsc s-o facă sănătoasă.
Fii sănătoasă ! Dumnezeu să ne ţină pacea şi pâinea !
Pr(eot) Grigorie
I'.K. Adevărat a înviat!
, l)(omnişoa)ra Aglae Vasiliu
iHrt'ctoarea Căminului A.C.F.
*iiUula) Popa Rusu, 13
I ( H '0 \
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Vineri

23 Sept(embrie)1949 j

Mihai

Cornea,

51.

Scumpă maică Ana,

\

Am primit cu bucurie scrisoarea sfinţiei tale. De multă vreme, nu mai ştiam încotro să te caut, deşi
bănuiam că trebu(ie) s-o fi luat spre Văratec.
Să vorbim întîi de propunerea d(oamn)ei Sturdza. Frumoasă şi ispititoare ! O casă la Văratec a fost
şi este şi azi visul meu de primăvară şi de vară. Dar cine poate să mai cumpere azi o casă !... Admiţînd că, în privinţa preţului pot încăpea discutiuni şi tocmeală, cine mai poate găsi azi — fie în punga
lui, fie cu împrumut, aiurea — o atare sumă ?... Doresc D(oamn)ei Sturdza să găsească — prin mira
col — pe amatorul bun platnic, care să-şi cumpere această casă, plăcută şi poftită de toată lumea.
Dacă izbutesc să ajung în toamna aceasta pînă pe la Piatra sau T(îr)gu-Neamt, voi fi foarte bucuros
să trec şi pe la sfintele şi dragile mele mînăstiri, Agapia şi Văratec, şi atunci am putea vorbi de această
pricină. Dar pînă atunci, am o idee,
care s-ar putea să fie norocoasă. Am să informez pe d(oam)na
Valeria Sadoveanu, soţia amicului meu Mihai Sadoveanu, despre existenta casei D(oam)nei Sturdza şi des
pre hotărîrea proprietarei de a o vinde...
A venit la mine şi oprietenă
aSfinţiei
tale (cum o cheamă ?) şi mi-a adus nişte notiţe scrise,
care privescpensiunea
pe care oaştepţi.
Dar, iată necaz !... De trei zile tot caut aceste notiţe şi nu
le găsesc. Vreau să mă duc la Direcţiunea cea nouă a pensiilor şi să mă informez asupra dosarului
sfinţiei tale.
Dar, dacă nu găsesc notiţele (deocamdată rătăcite), te rog scrie-mi-le, încă o dată, şi trimite-mi-le
prin scrisoare. Ar fi şi mai bine dacă mi le-ai trimite tot printr-o mînă de prieten, însă aşa ceva e mai
greu. S-ar putea să dau peste notiţele în chestiune şi atunci mai scurtăm vremea. Dar oricum,
oficiul
pensiunilor este zăbavnic în lucrări. Trebu(i)e multă răbdare.
De pe aici puţine noutăţi. îmbătrînim şi tot gîndim să venim şi noi lamînăstire. Drumul
spre
mînăstire însă, s-a făcut anevoios şi lung.
Dornic să primesc, cît mai curînd, desluşirile aşteptate, îţi trimit frăţeşti închinăciuni.
(Pr)eot) Grigorie

(lată aci şi mărci pentru o scrisoare
V

18.11.1950
Scumpă maică Ana,

Acum sînt lămurit : îmi trebuiesc 8 (opt metri de şiac, avînd în vedere că lăţimea lui este de 60
şaizeci de cm). Azi vă expediez 12000 (douăsprezece) mii de lei pe numele P(rea) C(uvioşiei) Voastre. Vă
rog plătiţi cu aceşti bani şiacul maicii Agrepina (aşa este numele p(rea) c(uvioşiei) sale ?) şi păstraţi la
Sf(inţia) Voastră acest şiac, pînă cînd voi găsi un mijloc de expediere. Nu vreau să mi-1 expediaţi prin
poştă. Aşadar, primiţi şiacul şi puneţi-1 la păstrare. Mandatul este de 12.500. Cinci sute de lei sînt pen
tru hîrtia de scris, pe care n-am izbutit încă s-o cumpăr şi — eventual — pentru costul pachetului dacă
o fi să mi-1 expediaţi prin poştă (ceea ce deocamdată nu doresc). Aştept să-miconfirmaţi primirea
banilor.
Cu drag şi cu dor la revedere
Pr(eot) Grigorie

Aţi primit scrisoarea cu informaţiile aşteptate de Părintele Daniel ?
VI

23 Martie 1950
Dragă maică Ana,

După atîtea şi atîtea aşteptări, răbdări şi nesiguranţe, iată că Dumnezeu mi-a dat un popas de
bucurie. Am izbutit să limpezesc situaţia de pensionare a cuvioşiei tale şi să stabilesc, la Casa Pensiilor,
următoarele :
1. Ţi se acordă o pensie de 3.800 lei lunar.
2. Eşti încadrată în clasa 6/IV, socotindu-ţi buni de pensiei 37 de ani.
3. Ţi se recunoaşte vechimea de 80%.
4. Pensia ţi se va calcula de la 1 August 1949.
Vei primi în curînd deciziunea acestei instituţii şi, o dată cu ea, pe la sfîrşitul acestei luni, sau ime
diat după Paşte, şi drepturile aşteptate.
Am comunicat şi d(omnişoa)rei Nichita acest rezultat şi a fost fericită. Probabil că ţi-a şi scris.
De la August 1949, pînă azi, sînt 9 luni. După cum rezultă, din stabilirea de drepturi de mai sus:
vei primi, pe t r e c u t 3800 x 9= 34.200 lei. Pare că nu ne vine să credem! zicea D(omnişoa)ra Nichita.
Să aşteptăm şi să mulţumim lui Dumnezeu, pentru toate ! Dacă va mai fi nevoie de vreo lămurire,
te rog scrie-mi. Binecuvîntarea Domnului.
«

Pr(eot) Grigorie.

\
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Bucureşti, 23.VII.1950

Stimată şi scumpă Maică Ana,
Am primit — la timp — scrisoarea prin care îmi comunicai bucuria Cuvioşiei tale, cu privire
2a pensia, în sfîrşit acordată şi primită.
Sper că, de atunci încoace, nu ai avut prea multe necazuri şi că eşti sănătoasă.
Eu sper că pe la sfîrşitul acestei luni — peste cîteva zile — voi veni cu copiii mei şi cu soţia
«mea la M(înăsti)rea Văratec. Poate că soţia mea va rămîne în mînăstire vreo lună. îi voi scrie şi maicii
Stariţe — şi (neapărat) şi I(nalt) P(rea) S(finţitului) Mitropolit al Moldovei.
Pace ! Sănătate !
Al P(rea) C(uvioşiei) Tale
Pr(eot) Grigorie
^P(rea) C(uvioasei) Maice Ana Aglaia Vasiliu
Mînâsti(rea) Văratec prin T(ir)g(u)-Neamţ y

V III

5. X II. 1950

Scumpă maică Ana,
Am primit şi scrisoarea mai veche şi mai extinsă de zilele trecute, şi pe cea de azi. Am rugat
pe cine am putut să cerceteze situaţia Păr(intelui) Daniil. Aştept, zilele acestea, un comunicat. Nu-1 uit pe
■bunul părinte şi îl rog să pună la mijloc sfînta lui răbdare călugărească. Te ţin în curent cu toate cîte
voi afla. Despre grija cea mare, pe care mi-ai mărturisit-o, află că lucrurile nu sînt prea urgente. Pa
triarhia s-a grăbit să declare ale sale toate averile bisericeşti şi călugăreşti, ca să se asigure de ele...
A fost o măsură de mare nevoie şi înţeleaptă. Acum, monahii şi monahiile sînt nişte administratori
ai unor bunuri care aparţin Bisericii. De aci : inventării şi oprirea oricărei înstrăinări. Vom vorbi mai
tîrziu despre toate acestea. Deocamdată, fiţi liniştite.
Cu şiacul rămîne stabilit că îl cumpăr. Dar croitorul Patriarhiei m-a întrebat: Ce lăţime are şiacul ?
Cînd voi şti ce lăţime are, voi şti şi cîţi metri îmi trebuiesc. Din acest şiac eu vreau să fac o giubea,
aşadar o haină exterioară. Se mai zice şi dulamă. Cîţi metri mi-ar trebui ? Măsura mea ar fi cam m ă
sura părintelui Nicodim sau Daniil. (Nu a părintelui Măndiţă, că este mai corpolent decît mine). Despre
trimisul banilor este uşor. Mă întreb cum va ficu trimiterea şiacului. Poate că ar fi bine să pîndesc
cu vreo ocazie (cînd va veni pe acolo vreun arhiereu sau maşina Patriarhiei).
Dar deocamdată aştept să ştiu ce lăţime are şiacul. Iată, aci, o carte poştală pentru răspuns.
Peste vreo 10 zile îţi voi trimite ceva hîrtie (nici pe aici nu este prea multă).
Cu pace şi cu sănătate, să aşteptăm cele ce ne va trimite Domnul !
Pr(eot) Grigorie
P.S. — Dragă maică A n a : m-am lăudat d egeaba! Nu mai am cărţi poştale.
Iţi anexez o foaie albă.
JX

29.XII.1950

Scumpă maică Ana,
Am primit cartea poştală a Sf(inţiei) Tale,
(pornită din T(îr)g(u)-Neamţ, la 21 XII), de abia (i)eri
28 X II ! — aşadar, după o săptămînă... Ai zice că M(înăsti)rea Văratec s-a mutat din Moldova, în cine
ţtie ce ţară depărtată ! Despre încurcătura cu şiacul, să spunem cu înţeleptul de totdeauna : «Orice pie
dică este spre bine». Maica Agripina se teme de
nu ştiuce schimb al banilor. Noi, pe aici, atîta ştim
că hîrtiile de o mie de lei care au vechea stemă regală nu vor mai circula dela 1 Ian(uarie) înainte.
Inr între cele 12 hîrtii trimise de mine,
cred că nici una nu avea vechea stemă regală, ci toate aveau
•tema Republicii (Afară numai dacă, pe drum, nu s-o fi făcut vreo schimbare). Deci, din acest punct
de vedere, teama bietei măicuţe este nejustificată. Şi dacă între hîrtiile mele va fi vreuna cu stema cea
veche, ea poate fi schimbată, la casieria statului.
Nu ştiu dacă stofa, atîta cît a mai rămas, poate să-mi ajungă pentru o dulamă. Sf(inţiia) ta mai
ţine banii şi mai informează-te. Poate s-o mai găsi pe undeva şiac de vînzare. Dar să aşteptăm să treacă
glun de 1 Ian(uarie), ca să se liniştească duhurile. Cred că i-ai comunicat părintelui Dannil ce trebu(ie)
«n mai facă pentru a ajunge şi sf(inţia) sa la o clarificare cu pensia aşteptată.
Dragă maică Ana, nici pînă azi n-am putut să vizitez pe scumpa noastră d(oam)nă Mimi Filipan...
lingă multe treburi pe care le am, mai am şi porunca să cam stau acasă. Picioarele mele pretind
* A sînt 72 de ani, decînd m ă servesc, şi or pofti să le mai las să se odihnească. Dragă maică Ana,
mu njuns la pragul noului an 1951! Dumnezeu să ni-1 trimită : pacinic, sănătos şi plin de neclintită înCM'tlcrc în pronia cerească !
Al Sf(inţiei) Tale :
Pr(eot) Grigorie)
S(criptum). — Cînd scrieţi, pe scrisoare sau pe carte poştală, strada mea, mai adăogaţi şi «Raionul
iirlvlţa Roşie».
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X

12 Februarie 1951 (luni)
Scumpă maică Ana,

Am primit scrisorile frăţiei tale. Mulţumesc cu drag pentru urările de ziua mea. Te rog arată
maicilor Zugrăvescu mulţumirile mele. Nu le uit şi nu le voi uita. In privinţa şiacului meu îl mai las
să se odihnească, în păstrarea frăţiei tale. Tot aştept un răspuns de la Episcopia Romanului — de care
depinde azi sfînta Minăstire Văratec şi pe urmă îţi voi scrie ce este de făcut. S-ar putea că tot eu — cu
toate bătrînţele mele — să vin, într-o zi cu maşina de la Roman, pînă la Văratec ! Ce-a mai făcut
părintele Daniel ? Peste o săptămînă vă voi trimite un mandat poştal cu banipentru plata acelei
jumă
tăţi
de metru de şiac (peste cei8 metri plătiţi). Pe aici avem un puişor de zăpadă. Dar ne apropiemde primăvară. Să fie cu mila şi cu pacea Domnului. Domnul cu noi, cu toţi.
Pr(eot) Grigorie
Multă sănătate şi pace de la D oa m n a !

XJ

27.11.1951

(marţi)

Dragă maică Ana,
Astăzi îţi expediez un mandat poştal de o mie de lei. Cred că datoriarămasăpentru şiac,
nu
este mai mare (păre-mi-se că mai era de plătit o jumătate de metru). Dacămai rămînevreun ban,
te
rog cumpără, cu el, hîrtie de scris,
în aşteptarea hîrtiei pe care ţi-am promis-o eu. Ce facem
acum,
cu
şiacul nostru ? Iată ce facem: îl pui bine, la păstrare, pînă cînd va veni cineva, din partea mea,
să-l ceară, sau pînă voi veni eu însumi, de Paşte, sau după Paşti. Ideea mea mai veche era aceasta,.
Să rog pe P(rea) S(finţitul) Episcop al Romanului — de care depinde azi M(înăsti)rea Văratec — să tri
mită pe cineva, la Văratec, şi să ia şiacul nostru. Dar nu ştiu pentru ce P(rea) S(finţitul) Episcop nu
mi-a mai dat nici un semn de viaţă, deşi sîntem foarte buni prieteni. Mă tem că este bolnav, sau are
alte
necazuri. Oricum, iarna s-a sfîrşit. Am dus-o şi eu cum am putut, cu hainele cele vechi şi de
aci înainte giubeaua proiectată va fi pentru iama viitoare (nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta să trăim
pînă atunci). Astfel stînd lucrurile,şiacul poate
să mai doarmă în sipetul p(rea c(uvioşiei)
tale.
Pe aici, pe la noi, primăvara începe să ne surîdă. Drept vorbind, iarna a fost destul de milostivă.
Şi cei ce au avut ceva lemne şi cei fără lemne nu pot să fie nemulţumiţi. Eu unul am scăpat de micile
deprinderi care sînt legate de frig şi de umezeală, dar port continuu' povara bătrîneţii, adică greutatea
picioarelor, cînd umblu mai mult. După multe cercetări şi discuţii cu medicii, am ajuns la ideea — pe
care dealtfel am avut-o totdeauna — că singurul medicament, bun pentru bătrîni, este să mănînce puţin
şi, dacă
se poate,numai depost. Şi
acum, iată-mă, că am renunţat definitiv la mîncările de carne. în
colo, ce veşti să-ţi mai dau, scumpă maică Ana ? Cu tot dorul meu, n-am vizitat pînă acum pe d(oam)na
Mimi. Tot cred că voi face-o, acum la începutul lui Martie. Ce s-a mai întîmplat cu părintele Daniil ?
Te rog arată maicilor Zugrăvescu viile mele mulţumiri, pentru urările de 25 Ianuarie şi, tot aşa, primeşte
şi frăţia ta sufleteşti asigurări de recunoscătoare prietenie.
Cînd vei primi mandatul, vei fi bună, să-mi scrii un cuvînt.
Domnul cu noi cu toţi
Pr(eot) Grigorie

XII

28 Apr(ilie) 1951
Scumpă Maică Ana !

în ajunul Sfintei învieri, îţi trimit binecuvîntările mele, rugîndu-mă Domnului să-ţi dea putere
sufletească şi bună nădejde duhovnicească. Am aflat — de la D(oam)na Mimi — nedumeririle şi necazu
rile care te vizitează. Fii pe bună pace. După Sf(intele) Paşti îţi voi scrie mai mult. Sper că, peste
vreo două luni, voi ajunge să revăd frumoasele şi neuitatele noastre plaiuri moldoveneşti. Cu sănătatea
o ducem potrivit. Biata nevastă-mea o duce mai greu decît mine. Amicii de la Băiţa au din nou supă
rări şi nesiguranţe. Le-am scris şi lor. închinăciuni maicilor Zugrăvescu şi pace nouă tuturor !
t

Pr(eot) Grigorie

^P(rea) C(uvioasei) Maice Ana Aglaia Vasiliu
M(inăsti)rea Văratec — T(ir)g(u) Neamţy.

XIII

29.XII.1951
Scumpă maică Ana,

Iată că — din mila marelui Dumnezeu — ne apropiem de anul cel nou, 1952. Să mulţumim Tatălui
Ceresc pentru toate cîte ne-a dăruit pînă acum şi să-l rugăm să întindă milele şi binecuvîntările lui şl
asupra anilor ce vin. Eu m-am întîlnit cu prietenele noastre şi am tot vorbit cu ele despre P(rea) C(u-
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vioşia) Ta şi am făcut multe planuri de viitor. Nu mai ştiu nimic despre cei de la Băiţa. Dacă mal
primeşti ceva de la ei, comunică-mi şi mie.
Arătaţi vă rog P(rea) C(uvioasei) Maice Stanţe, multe gînduri bune şi urările mele pentru anul nou t
Domnul cu noi cu toţi
Pr(eot) Grigorie

{Maica Ana AgJLma Vasiliu
M(inâsti)rea Văratec, comuna Filioara, raionul T(ir)g(u) Neamţy

XIV

Azi 16 Aprilie 1952 (ziua Miercuri)*
Scumpa noastră maică Ana,

Deşi nu v-am scris
de multă vreme, totuşi gîndul nostru v-a cercetat adeseori
şi icoana Sfintei
M(înăsti)ri Văratec ni-a chemat cu deosebită duioşie. In preajma Sfintei învieri, vă trimitem închinăciunile
noastre şi nădejdea că poate, in vara aceasta — fie şi pentru cîteva zile — vom ajunge încă o dată
să ne vedem. Probabil că prietenele noastre vor dori, şi anul acesta, o autorizaţie de la Sf(înta) Epis
copie a Romanului, pentru
petrecere în Sf(înta) Mînăstire Văratec. Să ne ajute Domnul să ajungem, cu*
pace, zilele de vară ! Nu mai ştiu nimic despre amicii de la Băiţa ;le voi scrie şi lor.
Scumpa noastră maică Ana, rugaţi-vă şi pentru noi !
Pr(eot) Grigorie

( Maica Aglaia-Ana Vasiliu
M(inăsti)rea Văratec, comuna Filioara, raionul T(lr)g(u) Neamţ, regiunea Bacăuy

XV

12.X II.1952, Bucureşti R(aionul) Griviţa Roşie
Scumpă maică Ana,

Iţi mulţumesc cu drag pentru scrisoarea ce mi-ai trimis, acum două săptămini. Nu ţi-am răspuns
mai repede, fiindcă, de vreo 70 de zile sînt bolnav şi n-am mai ieşit din casă. Medicii spun că am scle
rozarea incipientă a arterelor, uree în sînge şi alte podoabe ale bătrîneţii... Aştept, resignat, zile mai
bune, dacă Domnul va binevoi să ni le trimită. Despre amicii noştri, Olga şi toţi ai ei, situaţia este
mai rea decît socoteşti... Le-am scris să poftească pe părintele Petru să facă o cerere pentru călă
toria familiei lui şi să mi-o trimită mie. Aştept această cerere — scrisă de mina lui. Aşa sînt lucrurile*
Este ceva enigmatic la mijloc. Sînt foarte trist că nu-i mai pot ajuta ca altădată. Boala mea şi nepu
tinţa de-a mai alerga prin oraş sînt primele impedimente. In aşteptare, Dumnezeu e atotputernic ş»
atotmilostiv. Voi scrie îndată ce voi avea alte veşti. Pace ! Sănătate.
Al P(rea) C(uvioşiei) Tale
G(ala) Gal(action)

XVI

23 August 1953 (Duminică)Dragă maică Ana,

Iată atîta timp de cînd nu ţi-am scris!... Cu gîndul, călătoresc aproape zilnic, spre scumpele
noastre mînăstiri nemţene, dar cu trupul sînt din ce în ce mai zăbavnic şi mai fără putere. Totuşi,
cred că — ajutînd Dumnezeu — prin luna Septembrie, voi trece, o zi sau două — prin sfînta M(înăs>tireVăratec t(şi poate şi Agapia şi la Neamţfr. Este vorba să vin cu mai multe persoane, prezidate
de I. P. S. Mitropolit Sebastian. Doresc să te aflu sănătoasă. Te rog prezintă P(rea) C(uvioasei) Maice
Stariţe omagiile mele. De la amicii noştri de pe Ialomiţa : aceleaşi ştiri proaste. Totuşi, aşteptăm şi nă
dăjduim. Vreo 2—3 zile, voi fi la Roman, la Sfînta Episcopie.
Pace ! Sănătate
Pr(eot) Grigorie

XVII

29 Iulie 195*
Scumpă maică Ana,

Doamna Filipon mi-a luat-(o) înainte ! Trebuie
burile mele, parte sănătatea mea prea subţirică m-au
In aşteptare şi ca despăgubire relativă, iată,
10—15 ani. De atunci, am tot aburit... Dacă va fi
Binecuvîntarea Domnului !
Pr(eot) Grigorie

i a revedere, în apropiata mea scrisoare.

să-ţi scriu o scrisoare în regulă, dar parte tre
oprit de la executarea gîndului meu.
aci anexată, o fotografie. Aşa eram acum vreovoia Domnului, ne vom vedea în vara aceasta!

BIBLIOGRAFIA OPEREI LUI PICU PĂTRUŢ
DIN SĂLIŞTEA SIBIULUI
în ultimii ani, se aminteşte tot mai des, în diferite publicaţii, despre opera plas
tică şi poetică a lui Picu (Procopie) Pâtruţ (1818— 1872), fost crîsnic (paraclisier)
timp de 43 de ani la biserica mare din Sălişte (jud. Sibiu). Ţăran autodidact, călugărit
în anul 1849 la schitul Cheia (Vîlcea), de unde s-a înapoiat apoi în satul său* el a
desfăşurat acolo o viaţă plină de modestie, de îndrumare a obştii pe căile credinţei
şi moralei, creînd în acelaşi timp o operă unică în tezaurul culturii şi artei noastre
populare. Poet, miniaturist, imnograf şi imnolog, sculptor în lemn, copist al unor
lucrări cu caracter social-moral al unor înaintaşi şi contemporani ai săi, popularizator
în Transilvania al operelor lui Anton Pann, Ioan Tincovici, Ioan Barac, ca şi a versu
rilor lui V. Alecsandri, D. Bolintineanu, B. P. Mumuleanu, C. Bolliac ş.a., Picu Pătruţ
{după numele de monah Procopie) este un remarcabil reprezentant al geniului popu
lar românesc din secolul al XlX-lea. Vasta sa operă, practic necunoscută pînă în
prezent în cercurile mai largi, cuprinde : versuri originale, în stil popular — cîntări,
imnuri şi epopei, -unele de dimensiuni foarte mari (800— 3100 versuri) — descriind
vieţile sfinţilor mai de seamă ai Bisericii Ortodoxe şi toate principalele întîmplări
descrise de Vechiul şi de Noul Testament, dar şi versuri cu caracter social-moral ,•
misterii religioase (cinci versiuni ale «Irozilor» şi drama religioasă «Mironosiţele»,
care s-a jucat timp de un secol în regiunea Săliştei şi A lb e i); versuri cu caracter
social-moral preluate din creaţia poeţilor menţionaţi mai sus, pe care le-a răspîndit,
prin scrierile sale, în Transilvania ; lucrări în proză, cu caracter moral, copiate după
autori români sau după traduceri din unii autori străini; un mare număr de miniaturi
în culori — în jur de 3000 — , cu care şi-a ilustrat versurile şi unele cărţi din biblio
teca sa, miniaturi aare stîrnesc admiraţia oamenilor de artă de astăzi; o parte din
melodiile pe care se cîntau versurile sale. Chiar numai din această succintă enume
rare, se vede că este vorba de o activitate artistică şi literară foarte bogată, dar şi
deosebit de complexă la unul şi acelaşi creator. Mai mult decît volumul şi decît com
plexitatea, creaţia sa surprinde prin dalitatea greu de egalat, negăsită încă la un
om simplu, din popor, fără şcoală, fără pregătire specială.
Strădaniile primului şi pînă astăzi principalului exeget al operei sale, profesorul
Onisifor Ghibu, desfăşurate timp de decenii, cu o impresionantă perseverenţă, au în
tâlnit piedici care au întîrziat momentul scoaterii în plină lumină a figurii acestui
remarcabil reprezentant rustic al spiritualităţii româneşti de la mijlocul secolului .
trecut. După încetarea din viaţă, în 1972, a lui Onisifor Ghibu, s-a întîmplat ceea
ce se întîmplă adeseori după moartea unei personalităţi deosebite : opera sa începe
să constituie, într-o m ăsură.din ce în ce mai mare, subiect de cercetare, iar preo
cupările sale atrag pe tot mai mulţi oameni de cultură. Dintre lucrările pe care le-a
elaborat, au început să fie privite cu interes crescînd şi cele, aflate încă în manu
scris, despre Picu Pătruţ, care, studiate de unii cercetători de seamă, au determinat
un curent în direcţia începerii editării operei acestuia. Ca un prim pas, editura
«Dacia» din Cluj-Niapoca a programat apariţia, în anul 1977, a unui volum-album,
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ce va fi tipărit în condiţii grafice deosebite şi care va conţine o selecţie din creaţia
poetică şi plastică a lui Picu Pătruţ, din manuscrisele acestuia aflate în arhiva
O. Ghibu şi în special din opera principală a lui Picu Pătruţ — Opus princeps — ,
volumul «Stihos adecă Viers», de 1400 pagini. Această primă lucrare care va apare,
de dimensiuni mai mari, va avea darul să sensibilizeze atît pe iubitorii de literatură
şi -artă din ţară cît şi pe specialiştii din străinătate, pentru cercetarea şi editarea
vastei opere a acestui modest dar mare artist popular. Nu avem nici o îndoială că
acest prim volum va stîrni interes în rîndurile iubitorilor de cultură şi cercetătorilor trecutului poporului nostru.
La afirmaţia lui N. Cartojan 1 că Picu Pătruţ este «un Anton Pann al Ardealului» credem că prezintă interes să reproducem aici replica lui Onisifor Ghibu, din
care cititorul îşi va putea face o imagine mai clară despre personalitatea lui Picu
Pătruţ şi despre specificul creaţiei sale 2 :
%

«Privită parţial, opera bogată pe care ne-a lăsat-o, desigur că Picu merită atri
butul cu care l-a onorat dl. Cartojan. Dar, cercetată mai cu de-amănuntul viaţa şi
opera lui întreagă, el ni se prezintă în proporţii care întrec cu mult pe acelea ale
sfătosului autor al Povestii vorbei. Căci, în -timp ce Anton Pann a fost mai mult
un colecţionar întîmplător al unor comori poetice «de la lume adunate şi iarăşi la
lume date», un poet glumeţ şi distractiv, de predilecţie al publicului de la mahalale,
un iscusit cîntăreţ bisericesc, un dascăl de muzică mai mult de profesie şi un mora
list de principii fără o rigoare prea severă, Picu s-a ridicat din straturile adînci ale
ţărănimii, trăind într-un mediu religios şi social deosebit de temeinic, în contact cu
poporul de jos, cu conducătorii lui fireşti şi cu cele două instituţiuni educative mai
tipice ale l u i : biserica, respectiv mînăstirea, şi şcoala naţională. înzestrat de Dum
nezeu cu un dar poetic bogat şi «autentic românesc şi cu un rar talent de pictor
religios, Picu mai era şi un cultivator devotat al acelei teologii româneşti populare
tradiţionale, ale cărei caractere definitive încă n-au fost fixate pînă acum şi care
unuia în sine pe lîngă o desăvîrşită cunoaştere a Scripturii Sfinte şi a întregii lite
raturi bisericeşti tipărite în româneşte, şi o viaţă plină de cucernicie adîncă şi senină
de devotament către Dumnezeu şi către creaturile Acestuia... Ca bogăţie de activi
tate literară şi poetică, Picu Pătruţ nu stă deloc mai prejos de atît de productivul
rapsod de pe malul Dîmboviţei, în schimb activitatea lui are un caracter mult mai
unitar, mai armonic şi mai atrăgător». Apoi, Onisifor Ghibu adaugă:
I

«întreaga lui viaţă, care s-a depănat, liniştită, într-un cadru de extremă mo
destie, a fost o minunată viaţă de mare creştin, de cetăţean devotat al satului său
şi de prieten şi frate al poporului...».
A ajutat «cu sfatul şi cu fapta pe contemporanii săi» (...), «îmbogăţindu-le sufle
tul cu idei şi cu sentimente înalte, înfăţişate prin versuri de preamărire a lui Dum
nezeu şi a sfinţilor Lui» (...), «precum şi cu minunate chipuri făcute cu mîna lui,
măiastră cum poate n-a mai fost alta».

Pentru a veni în întîmpinarea acţiunii de cercetare a operei sale, publicăm în
cele ce urmează Bibliografia lucrărilor lui Picu Pătruţ, alcătuită după îndelungate
cercetări de către Onisifor Ghibu, în colaborare cu cel ce semnează prezentele rîn1. Cf. «Colindele cu steaua», Arta şi tehnica grafică, nr. 6/1938.
2. Cf. Un reprezentant rustic al spiritualităţii româneşti de la mijlocul secolului al XlX-lea: Picu
Pătruţ din Sălişte, «Artă şi tehnică grafică», nr. 11/1940.
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d u ri şi c o m p le ta tă de acesta cu d a te le p r iv ito a r e la m a n u s c ris e le a p ă ru te în u lt im ii
a n i şi la lu c r ă r ile p u b lic a te d e sp re el.
A c e a s tă lu c ra re b ib lio g r a fic ă
c u p rin d e — p r e z e n ta tă în o rd in e
c r o n o lo g ic ă —
în tr e a g a o p e ră p o e tic ă , p la s tic ă şi d e co p ist -a lu i P ic u P ă tru ţ, c u n o s c u tă p în ă azi.
P u b lic a re a ei v a s tim u la d e s ig u r p e m u lţi să c a u te şi a lte lu c r ă r i — o r ig in a le , tr a n 
scrise sau ilu s tr a te — a le lu i P ic u P ă tru ţ, a tît în a rh iv e le b is e r ic ilo r şi m în ăstirilo r,..
c ît şi p r in oasele p re o ţilo r şi a le a lto r d e ţin ă to r i de m a n u s c ris e v e c h i sau de c ă r ţi
v e c h i, e v e n tu a l ilu s tr a te de P ic u P ă tru ţ. V o m fi b u c u ro ş i să p u te m c o m p le ta c ît
m a i c u rîn d , pe b a za in fo r m a ţiilo r
p r im ite de la astfe l de d e ţin ă to r i,
a c e a s tă p r im ă
b ib lio g r a fie a o p e re i lu i P ic u P ă tru ţ, a d ă u g în d u - i lu c r ă r ile ce n e v o r fi s e m n a la te
d u p ă a p a riţia acesteia.

ACTIVITATEA LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ A LUI PICU PROCOPIE PĂTRUŢ
BIBLIOGRAFIE ÎNFĂŢIŞATĂ IN ORDINE CRONOLOGICĂ
Anul 1837
1. M i s c e l a t t e u l 1 (90 p.), cuprinzînd:
a) Verşul Naşteri lui Hs şi Desputăluire lui Irod şi a crailor. Sau scris de Picu Pătruţ. Sălişte.
25 Fevruarie 1837 (p. 2—14). Reprezintă prima redactare a dramei religioase «Irozii».
b) A l doile verş. Iară la Crăciun , adecă la naşterea lui Is. Hs. (p. 15—26). Este a doua redactare
a «Irozilor» sau «Crailor».
«
c) Un frontispiciu, în peniţă, în tuş negru, reprezentînd adormirea Maicii Domnului. Primul desen
cunoscut pînă azi al lui P. P. Semnat: Picu Pătruţ, 1837 (p. 27).
28,

d) Verşul adormirii Precestii (p. 27—40). La sfîrşit : Scrisam eu Picu Pătruţ din Sălişte, Aprilie
Ano 1837.

e) Versuri muziceşti ce să cântă la Naşterea Mântuitoriului. Compuse de Anton Pan profesorul
de muzică al şcoalei naţionale din Bucureşti (p. 41—59). Cuprinde următoarele cîntări ale lui Anton.
Pann, precum şi una «facerea lui Picu Pătruţ», cea dintîi poezie originală a sa găsită pînă azi :
— Cântarea 1, pe glas 6 — Steaua răsărită, Naştere mărită.
— a doaoa, pe glas 8 — Steaua sus răsare, Ca o taină mare.
— a treia, pe glas 4 — Trei crai dela răsărit.
— a patra, pe glas întâiu — In oraşul Vithleem (Sălişte, 5 Sep. P.
P.).
— a cince, pe glas al 3-lea — Astăzi noao ne răsărit (tot 4 Sep.).
— a şasa, pe glas 7 — în Vithleemul jidovesc.
— a şaptea — Veseleşte-te Vithleeme (1837, Sept. 5).
— a opta, pe glas al 2-lea. — Hristos cel de vâci dorit (7 Sept.).
— a noua, pe glas 1 — Acum prorociile (Sălişte, 7 Septemvrie).
— Cîntare zece de mulţămire, pe glas al 3-lea— Fraţilor să lăudăm.
— Cântare unsprezece, pe glas Antifonului al 8-lea. Facerea lui P. Pătruţ.
O, împăratul ceriurilor / Spre izbăvirea oamenilor / Din Maria sau născut / Domnul cel* fă r
denceput.
— Cântare a doaosprezece, pe glas al 5-le. O ce veste minunată.
— Cântare a triisprezece, glas al 2-lea — Cel din veci făgăduit.
— Cântare a patrusprezece, pre glas întâiu. — Acum am văzut minune.
Sfârşit Picu Pătruţ. Octomvrie 16, 1837.
— Gratulaţia. Octomvrie 18, 1837. Picu Pătruţ.
f) Un frontispiciu, în peniţă (p. 49), reprezentînd pe cei 3 magi aducînd daruri Mîntuitorului nou<
născut. Alături un cioban, cîntînd din fluier. în negru, cu un chenar roşu.
g) A treia redactare a «Irozilor», respectiv «Crailor», precedată de următoare însemnare, cu cer
neală roşie : «Din anu 1836 am luoat obiceiul a umbla la Crăciun adecă la naşterea lui Hs. să cântămşi să ne desputăluim 3 Crai şi Irod Maria Iosif, Ciobani, inaşu lui Irod şi Îngerul»
(p. 49—50). La.
sfîrşit, cu litere latine : Sza szkrisz Prin mine Picu Petrutz, Szellisztey, Genuarie 13, Ano 1838» (p. 60—89,.
nenumerotate). Din acest miscelaneu au mai făcut parte, dar s-au pierdut:
h) Un caiet cu poezii religioase (28 p.), cu scris străin, purtînd data 1802. Pare a fi provenit'
de la o mînăstire din Moldova. Cu 3 ilustraţii foarte primitive, în negru şi
roşu.
i) Acatist cătră sfintele patimi ale Domnului nostru Is. Hs. Un caiet de 36 p. Scris străin,
hîrtie mai nouă.
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j) Pocăinţa omului dezmierdat sau Vorbire între suflet şi trup. A poi: Osebite sfaturi folositoare
sufleteşti şi trupeşti (fragmente dintr-o carte neidentificată).
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
Anul 1839
2. M i s c e l a n e u l

7/(90 p.)» cuprinzînd :

a) O vignetă în negru şi roşu. Sub ea, chipul lui Iisus, înconjurat de doi heruvimi, în negru.
b) Diferite povestiri cu ttlc m o r a l : 1. Caii cei domneşti cu caii cei proşti ai plugarului, să tâlnesc în
•drum şi comănăcesc. 2. Omul şi şarpele- 3. De bogaţi. 4. De Antigon Craiul. 5. De un alhemist şi de
un craiu. 6. De un filozof şi de o muiare. 7. De un om şi de vecinul său. 8. De un om bătrân şi de
logodnica lui. 9. Un vers cătră Marş, stăpânitorul anului. A p o i: Sfârşit, Sălişte, 24 Ianuarie 1839. Picu
Pătruţ, crâznic. Apoi, în continuare : 10. Perirea a trei iubitori de avuţie. 11. Jidovul şi călugărul. 12. De
doi călători. 13. învăţătură despre fire. 14. Spicul şi polomida. 15. Adevăruri prin care omul poate săşi
mărească norocul întru această lume. 16. Economie de casă. Cum să să ispitească oaoăle de găină, care
sfint bune de a să prăsi din* iale pui şi de a să ţinea mai în multă vr6me fără a să strica. 17. Ceva
despre căsătorie. 18. O poezie (proprie ?) întitulată «Călătoria». 19. Un text didactic care începe astfel:
«Puţini oameni sânt aşa de înţelepţi, ca s| preţuiască mai mult defăimarea folositoare decât laude înşe*
lătoare» şi se termină cu : «Din toate virtuţile, Dreptatea iaste Domnitoarea şi împărăteasa». 20. Viaţa
unui om prost şi fără vicleşug.
Sfîrşitul lipseşte, caietul fiind incomplet.
Titlurile şi iniţialele sînt în cerneală roşie, celelalte negre.
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu 3.
3. Plîngerea Sfintei Mănăstiri a Silvaşului, din Eparhia Haţigului, din Prislop, alcătuit in Stihuri.
Copie de Picu Pătruţ, făcută în 2 exemplare (unul a fost proprietatea Onisifor Ghibu — dispărut între
timp —, iar al doilea a lui Teodor Pătruţ, nepot de frate al lui Picu Pătruţ). Biblioteca Academiei
R.S.R. a achiziţionat în 1967 un exemplar (mss. nr. 6101), avînd 38 file scrise. La sfîrşit: Szau szkrisz
Prin mine Piku Petrutz, Szelistye, Aprilie 27, 1839.
Titlurile şi literele de la începutul versurilor în roşu. Cu un frontispiciu în peniţă, în trei culori,
reprezentînd pe Iisus, Moise şi Ilie. îngrijit scris. Progres evident faţă de scrierile anterioare.
I

Anul 1841
4. M i s c e l a n e u l

111 (56 p.), cuprinzînd :

a) Redacţia a patra a «Irozilor » (p. 1—18). Cu 2 vignete simple, colorate. Titlurile şi întrebările,
cu cerneală roşie.
b) O a doua «Desputăluire cu Irod şi cu Crai, Filosoful, îngerul » (p. 19—26). Dată ca «Izvodirea
unuia din dascălii cei iubitori de ve(?)». Reprezintă al cincilea text al «Irozilor». Cu un frontispiciu,
reprezentînd pe Iisus, între Maria şi Ioan.
c) Cântări la flaşterea Domnului Is. Hs., dela mai 7nulţi dascăli adunate, şi anume:
— Cîntările 1—5 ale lui «Anton Pan, profesorul dela Bucureşti», cuprinse şi în primul miscelaneu,
din 1837.
— Gratulaţie (8 versuri, fără indicarea autorului).
— Cântarea a 6. Facerea unuia din dascăli. — In Vithleem.
— Cântarea a 7. A unuia din dascăli. VeselSştete Vithleeme.
— Cântarea a 8. A unuia din dascăli. Hs. cel din v6ci dorit— Cântarea a 9. A unuia din dascăli. Acum prorociile.
— Cântarea a 10 de mulţămire, a unuia din dascăli. Iară încă să cântăm / Şi bine să lăudăm^
—
Cântarea a 11. Glas 8 Antifon. O puternice Iisuse / Care faci minuni nespuse.
— Cântarea a 12. Aunuia din dascăli. Acum am văzut minune.
— Cântarea a 13. A unuia din dascăli. Cel din v6ci făgăduit.
'
— Cântarea a 14. A unuia din dascăli. O împăratul ceriurilor.
— Cântarea a 15. A lui Nicolae N6miş din Ludoş. O, adânc de bogăţie / Al acelui din vecie.
3.
!n care

La data la care Elisabeta Nanu a redactat studiul «Un manuscris cu Irozi al lui Picu Pătruţ»,
prezintă primele trei redactări ale «Irozilor» lui Picu Pătruţ (publicat în AnuarulArhivei de
folklor, VI, Bucureşti, 1942), miscelaneul numerotat de noi cu nr. II făcea parte din acelaşi volum cu
miscelaneul I. Din acesta din urmă mai lipseşte, de altfel, In afara textelor de sub punctele h—j de mai
ttus, un număr de cel puţin 12 poezii, indicate de E. Nanu, în nota de la p. 2—3 din lucrarea menţionată,
itub poz. 9—21.
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— Gratulaţie : O, ce bucurie sufletească / în ceata cea îngerească.
— Cântarea a 16. A lui Ioan Tincovici. Mărire celui de Dumnezeu / MareluiArhiereu (numai
2 versuri, restul lipseşte. Lipsesc cîteva file).
— Cîntarea a 17-a lipseşte, ca şi începutul celei de a 18-a, pînă la versurile :Mergînd Iosif
cu
Maria / în Vithleem să să scrie.
— Cântarea a 20. A lui Ioan Tincovici. Toate limbile / Plezniţi cu mânile.
— Cântarea a 21. A lui Ioan Tincovici. Iisus cel nevinovat.
— Cântarea a 22. A lui Ioan Tincovici. Rahilo nu plânge / Văzând fii în sânge.
— Cântarea a 23. A lui Ioan Tincovici. Astăzi toată lumea / Cu. noi dănţueşte.
— Cântarea a 24. A lui P. P. (Picu Pătru). Veniţi tot omul / Să săltăm în Dl.
— Cântarea a 25. A lui P. P. (Picu Pătruţ). Astăzi sau născut Iisus / Dumnezeul cel de sus.
Cu 23 de vignete, dintre care 20 în culori (cu cîte o culoare spălăcită), două din ele incluzînd şi
numele lui Picu Pătruţ. Titlurile şi începutul versurilor cu cerneală roşie. Scrisul lui Picu Pătruţ mai
evoluat decît în manuscrisele precedente.
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
5. M i s c e l a n e u l IV (93 p.), cuprinzînd :
a) Cântări Dumnezeeşti la Praznicele Mântuitoriulid nostru Iisus Hristos şi ale Născătoarei de
Dumnezeu şi ale altor sfinţi ce să prăznuesc. întocmite de Ioann Tincovici şi Acum întâia oară la tipar
întru acest chip date. Buda, 1815. Copie de Picu Pătruţ, cu scris chirilic cursiv. Se redă întreaga prefaţă
a lui Ioan Tincovici, apoi un frontispiciu de 3,5 X 9 cm, reprezentînd pe pruncul Iisus, înconjurat de
mama sa, de Iosif şic de cei trei magi (în peniţă, cu negru). Apoi, cîntările : 1. La Naşterea lui Hs.
2. Iarăşi la Naştere. 3. La Naştere. 4. Iarăşi la Naştere. 5. La Naştere. 6. Iarăşi la Naştere. 7. La
Naştere. 8. Iarăşi la Naştere. 9. La Botezul Domnului. 10. Iarăşi la Botez. 11. La Dumineca Florilor (sic !).
12. La învierea lui Hristos. 13. Iarăşi la înviere. 14. La înălţarea lui Hristos. 15. La pogorârea Duhului
Sfânt. 16. La schimbarea la faţă. 17. Alta la Preobrajanie. 18. La Adormirea Precestii. 19. Alta la Ador
mire. 20. La Naşterea Precestii. 21. La sfântul părinte Nicolae. 22. Cântare de obşte. Total 28 p.
La sfîrşit: «Oraş Sălişte, 2 Octom. 1841. Picu Pătruţ». Iniţialele în roşu.
b) Viersuri despre cele şapte păcate de moarte. Despre mândrie. Despre iubirea de argint. Despre
curvie. Despre pizmă. Despre nesaţiu. Despre ţinerea de minte de rău. Despre lene. Altele. 6 p. Cu o
vignetă în negru.
}
c) Alte Viersuri Veselitoare şi Jalnice. 18 poezii didactice şi moralizatoare. Apoi «Cântarea învăţă
ceilor». La sfîrşit: «Oraş Sălişte, 6 Octom. let 1841 (cifra în cirilice). Ano : 1841. Sau scris prin mine
păcătosul Picu Pătruţ, Crâznic Szelişte» (ultimul cuvînt cu litere latine). 22 p. Iniţialele în roşu.
d) Şase poezii ale lui Picu Pătruţ, copiate de nepotul său de frate, Teodor Pătruţ, cu litere chiri
lice de tipar. Cu 4 vignete în negru, din care două cu elemente decorative din desenele cojocăreşti obiş
nuite în Sălişte. 27 p.
e) Urmează apoi, pe 9 p., cîteva rugăciuni, scrise de acelaşi Teodor Pătruţ, ornate cu 3 vignete în
negru imitate după Picu Pătruţ. Apoi, 182 p. scrise, cu litere latine, după 1895, tot de Teodor Pătruţ,
cuprinzînd însemnări în legătură cu meseria lui de cojocar. Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
6. M a n u a l c r e ş t i n e s c (ce cuprinde oînvăţătură prea
de trebuinţă pentru tot creştinul)
de I. Gherasim-Gorjan, 1836. Copie de Picu Pătruţ,
cu scris cursiv. Cu 5 frontispicii şi sfîrşituri de
carte, în peniţă, în negru, superioare celor din manuscrisele anterioare, 66 p. Titlurile şi întrebările
în roşu. Prima pagină cu un chenar în desene geometrice, colorat în verde. Lucrarea tratează : «De
sfânta Biserică. Despre sfânta Liturghie. Despre sfintele secreturi» (taine). Datele la care au fost copiate
cele trei capitole : 23. I. 1841, 30. IV. 1841 şi 2. V. 1841. Pe coperta interioară, cu litere latine : «Dintre
kertzile lui Picu Petrutz kreznic Szelistenszisz September 29. Anno. 1845». Apoi, cu chirilice: «Scris-am
eu Picu Pătruţ crâznic Sălişte, 29 Septemvrie 1845. La No. casii 447.
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
A n ii 1842—1851
7. S t i h o s a d e c ă

V i e r s , la toate praznicele Domnului nostru Is. Hs. şi ale pururea Fecioa
rei Măriei şi ale sfinţilor celor mai îîtsămnaţi de Maica Besârică. Acum de curând scoase, de mine jos

numitul şi de mai mulţi dascăli ai BesGricii răsăritului. 1842. Sălişte. 28 Dechemvrie.
Picu Pătruţ, Crâznic. 1000 p.
8. S t i h o s

adecă

Viers

la toate Duminecile Treoduliă şi în

zilele câle cu prăznuire

ce

cuprinde Treodul. Acum de curând scoase de mine mai jos numitul — şi de mai mulţi Dascăli ai Bes6-

ricii răsăritului, izvodit. 1844. Sălişte. 11 Avgust. Picu Pătruţ, mult păcătosul Eclisiarh la Beserica cea
mare din oraşul Sălişte. 198 p.
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9. S ti ho s a d e c ă Vi e r s la toate Duminecile Penticostarului şi în zilele cele cu praznice
care cuprinde Penticostarul. Acum de curând scoase de mine mai jos numitul şi de piai mulţi Dascăli
ai Bisericii răsăritului, izvodită. Sălişte, 29 Noemvrie. Picu Pătruţ, decât toţimai păcătosul.
Cel mai
mic fiiu al Besericii, şi Eclesiarh, adecă aprinzător de candele. 1844, 202 p.
Paginile celor trei lucrări de mai sus, de fapt independente una de alta, au fost numerotate în
continuare (1—1400) şi legate într-un singur volum (20 X 24 cm), care constituie opera principală a lui
Picu Pătruţ, «opus princeps», atît din punct de vedere literar cît şi artistic. El cuprinde 474 cîntări,
imnuri şi poeme (fiecare din ele cîntîndu-se pe melodia indicată în dreptul ei), dintre care 367 (1140 p.)
sînt originale ale lui Picu Pătruţ, iar 107 (260 p.) preluate, cu indicarea autorului, de la Anton Pann
(31), Ioan Tincovici (31), Vasile Aaron (7), Nicolae Neamişiu (1), Achim Băcilă (2), Emilian Moga
(1), Ioan Barac (1), «A unuia din Dascăli» (24) şi «Oglinda inimii» (9). Ilustrat cu 577 miniaturi în
culori, dintre care 102 pe întreaga pagină, şi 128 vignete şi sfîrşituri de *carte, toate în culori. O parte
din versurile originale ale lui Picu Pătruţ cuprinse în acest volum au fost mai tîrziu, în decursul vieţii
lui Picu Pătruţ, «prescrise» sau «pre-prescrise» de el, sau de copişti ai operei sale, în alte manuscrise
(a se vedea şi manuscrisele de la punctele 16, 23, 33, şi 34 de mai jos).
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
O copie după această lucrare a fost făcută de Teodor Milea, clopotarul bisericii şi apoi — ca şi
Picu Pătruţ — locţiitor al dascălilor din sat plecaţi la oaste ; scrisă între 1847— 1850 (a se vedea pct. 16).
Se pare că Picu Pătruţ a făcut el însuşi şi un al doilea exemplar din această lucrare, care nu a
putut fi însă identificat pînă în prezent.’
Anul 1843
10. M o a r t e a l u i Avei . De cel cu învăpăiată dragoste către procopsirea neamului românesc,
Prea învăţatul şi Marele Postelnic Alexandru Beldiman, acum întâi tălmăcită din limba franţozească în
cea românească. Buda, 1818. (Autorul lucrării — nemărturisit — este Solomon Gessner). Copie de Picu
Pătruţ, 182 p., cu scris cursiv chirilic. Cu un frontispiciu şi 3 vignete în culori şi cu 4 ilustraţii făcute
după ediţia din Buda a cărţii, dar colorate.
La sfîrşit: «însemnarea oarecărora văpsele», cuprinzînd denumirile a 25 de culori.
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
*

11.

Noul

#

A nii 1845-1850

T e s t a m e n t al Domnului şi Măntuitoriului nostru Iisus Hristos, tipărit cu voia ş

blagoslovenia Pre Sfinţiţilor Episcopi ai prinţipatului Românii. După cel mai ales model, dat de Pr6 Sfin
ţiile lor. In zilele Pre înnălţatului Domn Stăpânitor a toatei ţării Româneşti Alexandru Dimitrie Ghica
V. V. Smirna. In tipografia lui A. Demian şi tov. 1838. 464 p. (alfabet de tranziţie).
Exemplarul a fost ilustrat de Picu Pătruţ cu o serie de miniaturi în culori şi cu o icoană în
peniţă a «sfântului sfinţitului» mucenic Vlasie. In afara ilustraţiilor, Picu Pătruţ a mai intercalat în carte
şi diferite texte biblice, în versuri şi proză, precum şi diferite însemnări, respectiv comentarii biblice. La
început, un «Viers al Prâcestii», apoi diferite versuri din Vechiul Testament. La sfîrşit, trei pagini cu
stihuri de preamărire către Maica Domnului, scrise de Picu Pătruţ la diferite date (4. IX. 1846, 3. III. 1847,
7. VII. 1848 şi 18. IV. 1850). Pe scoarţa dinlăuntru, cu litere latine: «Dintre kertzile luj Piku Petrutz,
kraeznic, Szeliste, 3 Martie 1846, ‘ la Nro. kasii 447». Mai jos : «Cu 7 zloţi 20 cr.». La sfîrşit: «Acest
S. Testament iaste al mieu Picu Pătruţ crâznicul din Sălişte, cumpărat dela Ioanăş Rortian depe vale,
cu 3 zloţi şi 20 cr. şi legat a doua oară cu 4, zloţi. Martie 3. Mai sus scrisul 1846». La p. 96, scris de
o altă mînă — probabil de Nicolae Pătruţ, fratele mai mic al lui Picu Pătruţ: «Bădiţu au fost numai de
27 de ani când a zugrăvit aceste icoane». Cartea este proprietatea lui Ilie Pătruţ, fiul lui Nicolae Pătruţ.
12. Ilustrează un al doilea exemplar din N o u l T e s t a m e n t de la Smirna, aflător la biblio
teca parohială Sălişte, cu 12 ilustraţii intercalate în text, dintre care unele sînt aceleaşi ca în exemplarul
Indicat sub nr. 11.
Anul 1846
13. B i b l i a adecă Dumnezeeasca Scriptură a lâgii vechi şi noao. Cu cheltuiala Ros^ieneştii Soţietăţi
ii Bibliei. în Sanctpetersburgu, în typografia Iui Nic. Grecea, în anul 1819, Avgust 15 zile.
Exemplar frumos legat în piele, în care P. P. a adăugat 250 de pagini conţinînd texte ale pre
feţelor altor cărţi bisericeşti precum şi alte texte religioase, şi pe care l-a ilustrat cu 139 de miniaturi
In culori. Descrierea amănunţită a acestei Biblii ilustrate de Picu Pătruţ se găseşte în studiul lui Onisifor
(îhlbu : Un>reprezentant rustic al spiritualităţii româneşti de la mijlocul secolului al XlX-lea : Picu Pătruţ
din Sălişte, Bucureşti, Imprimeriile Statului, 1940.
Cartea este proprietatea ing. Ovidiu Petruţiu, Braşov.
«
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Anul 1847

14. T r o i c i n i c u l , adecă Polunoşniţa Duminecii, cu canoanele lor la opt glasuri. Sălişte. Scris
prin mine păcătosul Picu Pătruţ, crâznic. Ianuarie 27, anul 1847 (VI+115 p. în form. 4 mic). La sfîrşit:
«Această alcătuire iaste a pr6 osfinţitului Tihon Episcopul Voronejului». Şi sau tipărit (pre limba slavenească) în tipografia Chiev-Pecerschiei, la anul 1838. Şi tălmăcindusă pre a noastră limbă rumânească,
6au tipărit în tipografia sfintei mănăstiri Nemţul, 1844. Scrisam această alcătuire de pre altă tipărită, ne
schimbată (a lui Bucur Popa) în Martie, anul 1847. Eu păcătosul Picu Pătruţ, crâznic, Sălişte». (De fapt,
din Tihon nu s-a copiat decît Hristos pre sufletul cel păcătos il cheamă cătră Sineşi —p. 110—115 — un
fel de meditaţie filozofico-religioasă). In primele 6 pagini ale volumului, adăugate de el la textul preluat,
Picu Pătruţ a pus versurile sale : 1) Viers în sf. şi luminata Duminecă a Paştilor. Glas 1. Podob. Limbile
să salte (scris la 3.V.1848) şi 2. Viers în Joia înnălţării Domnului nostru Is. Hs., al Hramului Besericii cei
«nari din jos în Sălişte. Glas 1. Podobie : Când sau văzut Iosif legat. Manuscrisul este ilustrat cu 8 mi
niaturi, 2 frontispicii şi 6 vignete în culori.
Legat în acelaşi volum cu acesta, este manuscrisul :
15. Î n c ă p e r e a cu Dumnezeu cel sfânt a Octoihului, adecă Vcerniia cea mică, cu toată rânduiala
«i ce să cuvine. Scoasă din Ohtoicul cel Mare prin mine mai jos numitul ; Picu Pătruţ, crâznic, Sălişte.
Martie la : anul Domnului 1847 (88 p.). La sfîrşitul lucrării (p. 87—88): «Viers în Dumineca Rusaliilor căiră Duhul sfânt. Din rugăciunea împăratului ceresc» (versificarea, de către Picu Pătruţ, a cîntării «Imtpărate ceresc).
Ilustrat cu 2 chenare, 3 miniaturi, 9 frontispicii şi 48 vignete simple.
Volumul (poz. 14—15) în Biblioteca Institutului teologic universitar, Sibiu.
A nii 1847—1850
16. S ti ho s a d e c ă Vi e r s la toate prazmcele Domnului nostru Is. Hs. Copie scrisă de Theodor Milea, «enwetzetor la Pruntsi Mitsi» din Sălişte, după toate cele trei volumele cu acelaşi nume ale
lui Picu Pătruţ menţionate sub pct. 7, 8 şi 9 mai sus. 1534 p. form. 4. Cuprinde toate versurile din
opus princeps al lui Picu Pătruţ, cu excepţia acelora pe care acesta le-a introdus în volumele sale ulte
rior (în anii 1849—1851). In locul paginilor care la vremea cînd s-a făcut copia erau goale în manuscrisul
original, T. Milea a rezervat şi el pagini, rămase însă nescrise. Copia lui Teodor Milea a fost ilus
trată de Picu Pătruţ însuşi, cu 38 miniaturi şi 7 sfîrşituri de carte, reluate, aproape toate, din manuscrisul
său original. Restul versurilor neilustrate. Cu cîteva iniţiale deosebit de frumoase şi cu cîteva versuri scrise
chiar de Picu Pătruţ. Titlurile în roşu şi majoritatea iniţialelor sînt făcute de o mînă mai îndemînatecă
(probabil tot de Picu Pătruţ), un mare număr de titluri şi de iniţiale, pentru care s-a păstrat spaţiu,
au rămas nescrise. Cu frecvente erori de transcriere. In locul ilustraţiilor nereproduse după original, Th.
miilea a scris, în locurile respective, textele de pe ilustraţiile originale, fără a face însă nici o menţiune
despre autorul lor. în general, T. Milea semnează fiecare vers, ca şi cînd ar fi făcut de el. Cu ex
cepţia cîtorva locuri, în care face menţiunea cprescris după cartea lui Picu Pătruţ», el nu indică de
unde a preluat versurile.
Manuscrisul este proprietatea Bibliotecii Academiei R.S.R. (ms. nr. 4826).
A nii 1847-1852
17. C a n o a n e l e Prâceştii. Din Octoih. De Duminecă, de Miercuri, de Vineri şi din zilele sfinr$ilor ce au Canonul Născătoarei de Dumnezeu. Aici adunate... Sălişte în 19 Iunie, Anno 1847. Sau scris
de mine păcătosul Picu Pătruţ, crâznic. 406 p. form. 8.
Volumul mai cuprinde alte 166 pagini scrise + 124 pagini nescrise, apoi alte 10 pagini scrise + 7
.nescrise + 7 scrise, între anii 1852 şi 1866 (a se vedea cuprinsul lor la anii respectivi). Ilustrat cu 37 mi
niaturi, toate reprezentînd pe Maica Domnului cu Iisus în braţe, fiecare fiind însă diferită de celelalte.
.Scris Intre 19.VI.1847 şi 8.VIII.1852. Manuscrisul cuprinde :
— Canon al Prea curatei Născătoare de Dumnezeu. Facerea prea cuviosului părintelui nostru Ioan
Damaschin. Scrise la 19.VI.1847 (p. 3—11).
— Canonul Pr6cestii din Miercurea glasului 1. Facerea lui Iosif. 20.VI.1847 (p. 11—20).
— Canonul Prăcestii din Vinerea glasului 1. Facerea lui Iosif. 26.VII.1847 (p. 21—32).
— Canonul Precestii din Dumineca glasului al doilea. Facerea lui Ioan Damaschin. 30. VII. 1847 (p. 33—40).
— Canonul PrScestii din Miercurea glasului al doilea. Facerea lui Iosif. 7.VIII.1847 (p. 40—51).
— Canonul Pr6cestii din Vinerea glasului 2. Facerea lui Iosif. 12.VIII.1847 (p. 51—62).
— Canonul Prâceştii din Dumineca glasului al 3. Facerea sf. Ioan Damaschin. 17.VIIl.1847 (p. 63—70).
— Canonul Pr6cestii din Miercurea glasului al 3.20.V III.1847 (p. 71—81).
— Canonul Precestii din Vinerea glasului al 3. A lui Kyr Iosif facere. 23.VIII.1847 (p. 82—92).
— Canonul Prăcestii din Dumineca glasului al 4-16. Facerea lui Ioan Damaschin. 3.IX.1848 (p. 93—102).
— Canonul Precestii din Miercurea glasului al 4-16. 7.IX.1848 (p. 103—114).
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Canonul Pr6cestii din Vinerea glasului al 4. Facerea lui kyr Iosif. 31.VII.1851 (p. 115—127).
Canonul Precestii din Dumineca glasului al 5. Facerea sf. Ioan Damaschin ; fără dată (p. 127—136).
Canonul Prâcestii din Miercurea glasului 5. Facerea lui kyr Iosif. 3.VIII.1851 (p. 137—148).
Canonul Precestii în Vinerea glasului 5. Facerea lui Iosif. 8.VIII.1851 (p. 149—159).
Canonul Precestii, Duminecă glas 6. Facerea sf. Ioan Damaschin. 9.VIII.1851 (p. 160—170).
Canonul Precestii, Miercuri, glas 6. Facerea lui kyr Iosif. 10.V III.1851 (p. 170—180).
Canonul Prăcestii, Vineri ^glas 6. Facerea lui kyr Iosif. 16.VIII. 1851 (p. 180—191).
Canonul Precestii, Duminecă, glas 7. Facerea sf. Ioan Damaschin. 17.VIII.1851 (p. 192—202).
Canonul Prâcestii, Miercuri, glas 7. Facerea lui Iosif. 21.VIII.1851 (p. 202—214).
Canonul Precestii, Vineri, glas 7, a lui Iosif facere. 26.VIII.1851 (p. 214—223).
Canonul Precestii, Duminecă, glas 8. Facerea sf. Ioan Damaschin. 6.IX.1851 (p. 224—230).
Canonul Precestii, Miercuri, glas 8. Facerea lui kyr Iosif. 6.IX.1851 (p. 231—241).
Canonul Precestii, Vineri, glas 8. Facerea lui Iosif (p. 241—253). La sfîrşit: «Sfârşitul Canoanelor
din Ohtoic ale Precestii şi lui Dumnezeu slavă, care ne-au ajutat de am gătat. Sălişte, 7 Sep
tembrie 1851. Scrisam eu Procopie Pătruţ, Eclisiarh».
— Canonul Născătoarei de Dumnezeu din Dumineca Mironosiţelor, al căruia stihul cel de pre mar
gine la Troparele ceale dintâiu iaste acesta : Theofan. Peasna 1. Scris 17.V.1852 (p. 254—260).
— Cinstitutul Paraclis cătră Prea sfânta Născătoare de' Dumnezeu, ce să cântă la toată scârba sufle
tului şi la vrSme de nevoe, foarte folositor la tot pravoslavnicul creştin. 17.V.1852 (p. 261—290).
Urmează apoi Canoanele Precestii din zilele sfinţilor ce au canonul Născătoarei de Dumnezeu, şj
anume :
— Canonul PrScestii. Peasna 1. Irmos Glas 8, în 23 Septemvrie. 16.VII.1852 (p. 291—301).
— Canonul Prâcestii al căruia slovele dela începutul Troparelor la margine, la Greci, iaste pe alfavita înapoi cetind. Peasna 1. Glas 1. Irmos. 17.VII.1852 (p. 302—312).
— Canonul Precestii în 14 Octomvrie. Facerea lui Theostirict Monahul. Glas 8. Irmos. Peasna 1.
18.VII. 1852 (p. 313-323).
— Canonul Prâcestii în 6 Decemvrie la s. Nicolae, al căruia stihul cel de pre margine la Greci iaste
acesta : Cu Nicolae, Născătoare de Dumnezeu, cânt şi cu dragoste glăsuesc. Peasna 1. Glas 1. Irmos.
23.VII.1852 (p. 324-334).
— Canonul Prâcestii în 18 Ianuarie, la sf. Athanasie şi Chirii. Peasna 1. Glas 3. Irmos. 23.VII.1852
(p. 334-346).
— Canonul Precestii în 27 ianuarie, la sf. Ioan Gurădeaur, a căruia acrostih iaste acesta, la Greci :
Bucurăte lăcaşul bucuriei, deslegarea întristării. Alui Ioan. Glas 8. Peasna 1. Irmos. 25.VII.1852
(p. 347-360).
— Canonul Prâcestii în 30 ianuarie, al sf. trei Arhierei: Vasilie, Grigorie şi Ioan. -Facerea lui Ioan
Evhaitul. Peasna 1. Glas 2. Irmos. 26.VII.1852 (p. 361—370).
— Canonul Precestii în 24 Fevmarie, la aflarea capului sf. Ioan Botezătoriul. Peasna 1. Glas 7. Irmos.
30.VII.1852 (p. 371-382).
— Canonul PrScestii, al căruia slovele dela începutul Troparelor să face acest stih : Laude aduc
Maicii lui Dumnezeu. Afară de Irmoase. Peasna 1. Glas 2. Irmos. 31.VII.1852 (p. 383—393).
— Canonul Prăcestii a căruia slovele pre marginea Troparelor la Greci sânt pre alfavita. Glas al 4.
Irmos. 5.VIII.1852 (p. 394-406).
După cîteva indicaţii cu privire la alte canoane, urmează : «Sfârşit şi lui Dumnezeu celui în Troiţă
proslăvit. Mulţămită celui ce meau ajutat după început de am ajuns şi sfârşitul al Canoanelor Prgcestii
din Ohtoih şi dela sfinţii cei cu prăznuire. 1852. Avg. 8». In continuare, a p o i:
— Canonul de plângere al Născătoarei de Dumnezeu, pentru răstignirea Domnului Hristos, carele
să cântă în sfânta şi marea zi, Vinerea Patimilor, la Pavecerniţă seara (p. 407—422). Cu o miniatură
reprezentînd pe Iisus mort, în braţele Maicii sale. Textul şi miniatura datate 8.VIII.1852.
— Paraclisul sfântului marelui mucenic Hristofor. Copie după ediţia tipărită «prin osârdia prea cu
viosului Arhimandrit şi Stareţ sfînt. Monas. Neamţul şi Secul, kyr Neonil, în zilele lui Grigorie
Alexandru Ghica Voevod» (p. 424—443). Cu o miniatură reprezentînd pe sf. Hristofor. 11.VIII.852.
In acelaşi volum sînt cuprinse apoi alte lucrări, dintre care unele nedatate, altele scrise în 1866
4a se vedea la acel an).
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
A nii 1847-1872

R u g ă c i u n i cătră cile trei feţe din Dumnezeire, alcătuite de diferiţi sfinţi părinţi, scoase
la ivâală de păcătosul Picu Pătruţ de prin cărţile bisericeşti (144 p.).
18.

Manuscris semnalat de Onisifor Ghibu în 1905 şi expus la expoziţia «Astrei* la Sibiu, din acel an,
dispărut apoi. Se pare că este manuscrisul fără foaie de titlu intrat la Biblioteca Academiei R.S.R., în 1967
B. O. R. -
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(ms. nr. 6109), care cuprinde un număr de 33 de rugăciuni, strînse de Picu Pătruţ, timp de 25 de ani,,
pînă în preajma morţii sale. Prima parte, cuprinzînd rugăciunile scrise pînă în 1852, este îngrijit scrisă, fru
mos ilustrată şi cu iniţiale migălos lucrate şi colorate. Celelalte rugăciuni mai puţin îngrijit scrise şi în
general neilustrate (cu locuri lăsate libere pentru ilustrare). Cu 9 miniaturi, 25 vignete şi sfîrşituri de carte
şi 6 iniţiale, toate în culori. Conţine :
— Rugăciune cătră prea sfânta şi cea de fiinţă Troiţă. Datată 28.X.1848 (p. 1—7).
— Rugăciune cătră cel fără de început Dumnezeu şi tatăl, a lui Nichifor Vlemmid. Datată 31.X.1848
(p. 8—14).
— Rugăciune cătră Domnul nostru Is. Hs. foarte umilicioasă a sf. Anastasie Sinaitul. Datată
18.XI.1848 (p. 15-33).
— Rugăciune Sfântulu Duhu — a celui mai sus zis Ioan Diaconul (fratele lui Marco Efeseanul). Da
tată 19.XI.1848 (p. 34-42).
— Rugăciune cătră prea sfânta Născătoare de Dumnezeu, cu carea, precum spun unii,
să ruga
sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului : precum în viaţa lui să vede. 25.X I.1843
(p. 43-51).
— Rugăciune de obşte că(tre) Domnul şi cătră toţi sfinţii. 31.X II.1848 (p. 52—64).
— Rugăciuni de toate zilele întru care dăm har lui Dumnezeu pentru toate bunătăţile, trupeşti şi
sufleteşti, ce am luoat şi voi să luoăm. 22.VIII.1850 (p. 65—70).
— Rugăciune de seamă. 24.VIII.1850 (p. 71—74).
— Altă rugăciune : iarăş cătră Domnul nostru Is. Hs., a sfântului Simion cel din muntele cel mi
nunat. Pentru gânduri urâte. 10.111.1851 (p. 75—77).
— Altă rugăciune Cătră : prea sfânta Născătoare de Dumnezeu. A sfântului Efrem Şirului. 12.III.1851
(p. 78-79).
Urmează apoi (p. 80—144) alte 23 de rugăciuni, scrise între 4 mai 1852 şi 2 mai 1872. Numai douâ
din ele sînt ilustrate.
Prima miniatură (p. 2) e datată 4 august 1847. Următoarele cinci, de cîte Va de pagină, sînt datate»,
toate, 26 iunie 1851. Celelalte nedatate.
Ultimele 2 pagini conţin 22 rugăciuni scrise de altă mînă, mai puţin experimentată (probabil, ulte
rior, de Teodor Pătruţ).
Anul 1848
19.
S o b o a r e i e s f i n t e din toată lumea. Când şi unde şi la ce împărat şi la ce papiji şi pa
triarh. Şi asupra cărora eretici. Şi aceste le voi afla întraceste praviţe. Şi să ştii că în praveţul lui papa*
ceeace’s pe deasupra, sânt papijii, iar cei supt dânşii sânt neamesnicii lor. O tabelă, la sfîrşitul volumului
Moartea lui Avei (de la pct. 10 de mai sus). La sfîrşit: «Această tablă am scriso aicea din Viaţa sfinţilor
BesSricii, care este tipărită la Iaşi, dela leatul foii 249. Scrisam eu păcătosul Picu Pătruţ, crâznic, Sălişte,.
11 Fevruarie, anul 1848. De reţinut ordinea în care urmează rubricile : 1. împăraţii, 2. Papijii (adecă Papii),.
3. Patriarhii, 4. Cetăţi, 5. Asupra unui eretic, 6. Părinţii câţi ?, 7. Canoanele câte ?, 8. Văleato. Pe ultima
pagină un fel de arbore genealogic menit a stabili gradele de rudenie.
20. S f a t u l j i d o v i l o r asupra lui Iisus. Tablou, pe hîrtie groasă, 38 X 47 cm, reprezentînd ju
decarea lui Iisus de către Caiafa şi sfetnicii lui, fiecare ţinînd în mînă cîte un papirus pe care sînt scrise
concluziile sale în ce priveşte vinovăţia şi judecarea lui Iisus. Caiafa spune : «Voi nu ştiţi ce sfătuiţi ! Cât
mai bine este să piară unul, decât să piară tot norodul». în dreapta lui şi alături de Apostolul Ioan*
în mijlocul judecătorilor, stă Iisus, aşteptîndu-şi osînda. în lucrare intervine în mare măsură imaginaţia
lui Picu Pătruţ, care a pus în rîndurile judecătorilor atît contemporani ai lui Iisus cît şi personalităţi de
seamă din istorie şi Biblie mult anterioare epocii respective, ca : Ptolemeu, Putifar, Rovoam. El a perso
nificat, de asemenea, norodul, rabinii şi preoţimea (Ieris), fiecare în parte cu un papirus cu motivarea
verdictului de condamnare. Semnat: Picu Pătruţ, crâznic, Sălişte, 12 Mai 1848.
Proprietatea Oct. Ghibu.
21. în O c t o i h u l de la Buda, din 1826, care este în altarul bisericii mari din Sălişte, Picu Pătruţ
a făcut o însemnare cu caracter istoric, legată de evenimentele revoluţionare din Transilvania, din anul 1848*
«în anul 1848, Nov. 1 au plecat la bătaie asupra Ungurilor 140 de oameni din Sălişte, cu lăncile. Şi iarăşi,
la 2 Noemvrie au plecat la bătaie asupra Ungurilor 60 de călăreţi cu suliţi şi cu săbii şi cu pistoale
împărăteşti şi în drumul cel mare sau făcut o sfeştanie şi sau sfinţit steagul cel împărătesc, prin popa
Sava dela Răşinari şi de aici au plecat apoi cu Răşinărenii, Săliştenii, mergând Răşinărenii cu popa Sava,
şi cu Săliştenii popa Dan Neamţu şi căpitanii de ferdelă, 2. Ioan Herţa, 3. Ioan Brânză, 4. Iacob Craiu şt
Nicolae Popa şi cu 24 pedeştri în ferdelă».
A nii 1849-1862
.

22. M i s c e l a n e u l V (158 + 80 p.), cuprinzînd :
a) Mângâierea celui scârbit (62 p., primele 3 pagini albe);
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b) Scrisoarea sfântului mărturisitoriului de Hristos Hrisogon din închisoare, cătră sfânta Anastasia,
Izbăvitoarea, ide otravă, fiind ea în necaz şi în lungă supărare despre casnicii ei. Şi sau tălmăcit de pre
limba elinească şi sau diortosit la tipărire de.;Ierodiaconul Ştefan din sfânta Monastire Neamţul. Sau scris
prin mine păcătosul Picu PătruJ, crâznic. Maiu 10, 1849 (p. 63—64),
c) Reţete tămăduitoare de toată patima sufletească (p. 65).
d) Alte reţete asemenea. Scrise la 2 Ian. 1850, de Procopie Eclis(iarh) (p. 65—66).
e) Pilde filosoficeşti. Scrise la 13. Ian. 1850 (aceeaşi semnătură).
f) Pascalion prinţipal cu titlu Mânalui Damaschin. Sălişte, 24 Ian. 1850. Cu un cuvînt «Cătră cetitori»
dcVasile Gavrilovici Lupea Transilvano
Chiciudean (p. 80—110). La sfîrşit: «Sfârşit şi lui Dumnezeu
laudă. Sălişte, 6 Fevruarie 1850. Scrisam eu Procopie Petruî (sic !)(Eclisiarh)». Urmează, în continuare, de•icne cu Mîna lui Damaschin,
diferite «regule» şi figuri, pînă la p. 113. La p. 114 o ilustraţie, pe întreaga
pagină, în culori, reprezentînd
pe Ioan Gură de Aur.
g) A celui întru sfinţi
părintelui nostru Ioan Gurădeaur, Cuvînt la tăiarea cinstitului cap al cinsti
tului slăvituluiproroc Inaintemergătoriului şi Botezătoriului Ioan, pentru MuSrile cele rele şi câle bune.
Bucureşti, 1827. Am început a scrie Mai 1/1850. Procopie Ecl. (p. 114—133). La p. 117 o miniatură reprercntînd 3 femei biblice. La p. 133 un heruvim. Scris la 19 Mai 1850.
h) Povestire din Pateric,
arătătoare pentru sufletele celor ce mor, cum sânt după despărţire (p.
154—138). Scrisă la 20 Mai 1850. La sfîrşit un heruvim.
i) Pentru ispovedanie (învăţături pentru preoţi şi creştini, cu întrebări şi răspunsuri, p. 140—152).
j) Predicaţie la Adormirea Maicii Domnului (p. 153—157). Scrisă la 18.111.1853.
k) Viaţa sfântului Avram Patriarhul din ligea viache şi petreacerealui întraceastă lume, pre
pă
mânt (p. 1—26, numerotajie nouă!). 25 Iulie 1853 Scrisam eu Procopie Ecl.
1) Descoperire a îngerului Domnului cătră sfântul pre cuviosul Părintele nostru Macarie Eghipteanul,
pentru multe lucruri tainice creştineşti (p. 27—39). Aprilie 26, 1857, în Vinerea a 3. după Paşti am scris.
m) A prea fericitului Simion Logothetul şi Metafrastul, Cuvânt la plângerea pre sfintei Născătoa
rei de Dumnezeu, în sfânta şi marea Vineri seara (p. 40—49). Scris la 6 * III.1862.
n) Al celui dintru Sfinţi Părintelui nostru Ioan Hrisostom Gurădeaur, Arhiepiscopul Constantinopollel, Cuvânt la Bunavestire a pre sfintei stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi deapururea Fecioarei
Muri a
(p. 50-57). Scris la 8 Martie 1862.
o) Al celui dintru sfinţi părintelui nostru Epifanie Episcopul Kiprului, Cuvânt de îngroparea dumne/.eescului trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos ; şi la Iosif cel din
Arlmathea ; şi la pogorîrea în iad a Domnului, carg după mântuitoarea patimă cu preaslăvirea sau făcut.
Iii sfânta şi marea Sâmbătă (p. 58—80). Filele următoare lipsă.
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
A nii 1849-1868
/

•

V i e r s u r i ce să cântă în seara naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, întru acest chip aşe•
tttla şi prescrise, şi alte viersuri la mai multe praznice de peste an, aşezate şi prescrise acum din nou.
23.

V)H p. 20X26 cm. Scris între 29 dec. 1849 şi 25 ianuarie 1868. Lipsă foaia de titlu şi pp. 1—2 şi 391—398
(la expoziţia «Astrei», din 1905, volumul era complet; titlul de mai sus este cel notat de Onisifor Ghibu
4ii acea ocazie). Ilustrat cu 110 miniaturi în culori şi mai multe vignete, toate frumos executate. Cuprinde
versuri preluate din «Stihos adecă Viers...», dar şi versuri originale scrise ulterior, printre care versiunea
(eu mai largă dintre numeroasele variante ale povestirii despre Iosif compuse de el, (3128 versuri bogal
ilustrate cu scene din viata lui Iosif), precum şi versuri preluate de la înaintaşi şi contemporani (notate ca
Hlnrc). Manuscrisul cuprinde : cîntările 1—7 ale lui Anton Pann (p. 3—19), cuprinse şi în miscelaneele 1
91 II; întîia diată la ceasul morţii, a lui A. Pann (p. 20—22); Cântarea dimineţii, de pah. I. Eliad (p. 22—24);
Norocirea, a lui A. Pann (p. 24); Zavistia, a lui A. Pann (p. 25—28); Dragostea, a lui A. Pann (p. 28—30);
ud/t, a lui P. Mumuleanul (p. 37—38); Odă ce sau cântat la examenul seminariului sf. Mitropolii (1850?), a
Iul A. Pann (p. 38—40); Căsătoria fericită, a lui A. Pann (p. 30—31 — numerotata greşită); Sf. Patriarh
linlf (ilustraţie) (p. 32); Viers al dreptului şi curatului Iosif celui prea frumos fiiul patriarhului Iacov,
luuiit şi alcătuit din cuvântul s. Efrem Şirul (p. 33^180); Viers în s. şi lum. D*a Paştilor — Pripeală :
('tiflele căle frumoase (p. 181—182); Viers în 8 zile Maiu la sob. s. Ioan Bogoslavul — pripeală : Bogo*l«vulc Ioane (p. 182—183); Viers despre căsătoria lui Isaac feciorul lui Avraam patriarhul (p. 184—190);
Vlrrn In vrăme de neploaie (p. 191—192); Viers la seacetă (p.' 192—197); Viers în vr6me de vărsare
l*lnl multe (p. 197—199); Viers pentru bolnavi (p. 200—203); Viers pentru vrăji (p. 204—209); Viers celor
lil»l (p. 210); Viers la vrâme de răsboiu (p. 211—214); Viers în vr6me de ciumă şi de moarte năpraz•ili A (p. 214); Viers de multămită pentru câştigarea cearerii (p. 215—216); Al doil6 viers de muljăMillfl pentru câştigarea cearerii (p. 217—218); Viers la vrâme s&cetii (p. 218—219); Viers pentru deşeri«* lunca lumii (p. 219—223); Viers în dum. vameşului şi a fariseului (p. 223—224); Viers în dum. curva-
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riului (p. 225—226); Viers în dum. brânzei (p. 226—237); Viers în Vinerea mare (p. 237—258); Viers al
Precestii (p. 258—259); Viers în Sâmbăta mare (p. 259); Viers la seceriş (p. 260—261); Viers în Sâmbăta
cea mare (p. 261—264); Viers al Maicii Domnului (p. 264—265); Viers de mulţămire cătră Dumnezeu
(p. 265—266); Viers în 24 Iunie (p. 266—271); Viers la l-a zi a lui Septemvrie (p. 272—289); Viers pentru
izbăvirea de vrăjmaşi (p. 289) ; Odă cătră Dumnezeu (p. 290—294); Sfinţi cei cuvioşi mucenici/ilustraţie/
(p. 295); Viers la omul când îi iasă sufletul din trup şi moare (p. 296—298) ; Viers de învăţătură, al lui
A. Pann (p. 298—304); Viers evanghelipsalmicesc (p. 304); Viers în sf. luminata Duminecă a Paştilor (p.
305—309); Viers înnaintea prăznuirii naşterii lui Is. Hs. (p. 310—312) ; Viers la anul nou (p. 313); Viers
pentru nestatornicia lumii acestiia (p. 314—316); Viers despre moarte (p. 317—319); Viers la 25 Decemvrie
(p. 319—329); Stăpînul cel ceresc (p. 330)', Viers la înnălţarea sfintei cruci (p. 331—333); Viers la naşterea
lui Hristos (p. 333—334); Viers la s. Parascheva (p. 335); Viers la s. Ioan Botezătoriul (p. 336); Viers în
20 Iulie (p. 336—343); Viers la 1 August (p. 343—344); Viers înnaintea prăznuirii naşterii lui Hristos
(p. 345—347) ; Alt viers (p. 347—348); Alt viers (p. 348—352); Condacul în zioa naşterii lui Is. Hs. (p.
352—353); Viers la 25 Decemvrie (p. 353—390).
Manuscrisul proprietatea Ioan Vlasiu, Bucureşti.
24. Ilustrează, de asemenea, P e n t i c o s t a l u l din Sibiu (Closius), din 1841, de la biserica cea
mare din Sălişte, cu o ilustraţie mare, reprezentînd învierea Domnului şi colorează în culori de apă
toate gravurile din carte.
Anul 1851
25. P a t r i a r ş i i legii
vechi. Istorie tradusă din Sfânta Scriptură, tradusă din limba franţeză
de G. St. (Grigorie Stirbeiu, fiul lui Barbu Stirbeiu ; cf. N. Iorga, Istoria literaturii sec. 19, p. 273 — n.n.).
Bucureşti, 1839, 430 p. Cartea este împodobită de Picu Pătruţ cu 22 de miniaturi în culori, de cîte o
pagină, reprezentînd scene caracteristice din viaţa patriarhilor legii vechi. Ilustraţiile sînt datate între
27 iunie şi 5 iulie 1851.
Cartea în arhiva O. Ghibu.
26. C e a s l o v u l de la Mănăstirea Neamţul, din 1835, care i-a servit lui Picu Pătruţ, drept princi
pală carte de rugăciuni (332 file, 21X30 cm), a fost completat de Picu Pătruţ cu diferite texte şi ilustra
ţii, iar numeroasele gravuri în alb-negru din carte au fost frumos colorate (13 icoane, 43 de frontispicii,
22 sfîrşituri de carte şi 62 de iniţiale). înainte de foaia de titlu a intercalat o filă, avînd deasupra
un frontispiciu în culori (Fecioara Maria cu pruncul în braţe, între ghirlande de flori), urmat de o «Ru
găciune cătră Preasfânta Născătoare de Dumnezeu — facere a sfântului Dimitrie, mitropolitul Rostovului, pre care o zicea în fieştecare zi». Titlul în roşu, ca şi iniţiala mare. Pe contrapagină, la sfîrşitiri
rugăciunii, indicaţia,: «April 28, 1851, în Vinera a 3după' Paşti am scris». După o vignetă în negru,
urmează o altă «Rugăciune care să zice după scularea din somn cătră prea sfânta Treime. A Dumnezeescului Gură de Aur». Foaia de titlu, cu chenarul colorat de Picu Pătruţ şi îmbogăţită cu câteva texte ca
racteristice lui Picu Pătruţ. La
sfîrşitul cărţii, altă filă adăugată, cu un frontispiciu şi alte douărugăciuni
către Maica Domnului. O caracteristică a acestui ceaslov o formează cele 26 de perechi de versuri filozofice-morale, compuse probabil de Picu Pătruţ, care deschid paginile 152—178, precum şi însemnările îm
prăştiate de Picu Pătruţ de-a lungul şi de-a latul cărţii, de cuprins foarte variat. Remarcabile sînt în
special cele din Sinaxar, unde, alături de sfinţii înregistraţi în mod canonic de autoritatea bisericească
oficială a Moldovei, Picu Pătruţ introduce şi cultul unei întregi serii de sfinţi ruşi c a : Iosif al
Voloţcului (p. 88), Savestie al Soloveţcului (p. 91), Grigorie de la rîul Pelşa al Voloţcului şi Mihail.
întîiul mitropolit al Rusiei (p. 92); Sava al Viirşecului (p. 92), Gurie al Cazanului şi Varsanufie al
Verscului (p. 93), Nicoli, Sfeatoşu al Cemigovului (p. 95), Ilarion al Megliscului (p. 96), Iacov al Borovnitului (p. 94), Vasile de la Rostov (p. 95), Varlaam al Novgorodului (p. 99), Maxim cel nebun pentru
Hristos al Moscovei (p. 90), Mercurie al Smolenscului (p. 93), Iacov, episcopul Rostovului (p. 103), Petru,
mitropolitul
Rusiei (p. 108), Isaia al Rostovului şi Dimitrie, cneazul Moscovei (p. 126), Constantin Cnea
zul şi fiii lui, Teodor şi Mihail al Roşiei (p. 124), Ioan cel nebun pentru Hristos ustinjanul Roşiei (p. 135),
Macarie al Pjecului dela Apele Galbene (p. 138), Antonie al Novgorodului (p. 140), Vasile cel nebun pen
tru Hristos al Moscovei (p. 140), Alexandru Nevschi (p. 143) şi Antonie al Novgorodului (p. 147).
Primele însemnări din Ceaslov sînt de la 1851, întîlnindu-se şi însemnări de mai tîrziu (1859 şi 1866).
Printreţ ele unele de interes istoric familial şi local (de ex. : data morţii tatălui lui Picu Pătruţ şi cea
relativă la «pusnicul» Visarion Sarai, care a condus, din Sălişte, acţiunea sa de readucere la ortodoxie a
românilor ardeleni, în anul 1744). Pe una din paginile libere de la sfîrşitul Ceaslovului, însemnarea:
«Eu Ana Popa amu cumpăratu acestu Ceasuslovu bogatu dela Nicolae Sirbu cu, 6 fl adecă cu sasâ flo
rini'v.a., în Fevruarie în 10, anu 1899 lamu cumpăratu mai multu cu acea Dragoste fincâ au fost a lui
Pârintelui Procopie în viaţia dânsului iarâdupâ Morte Iau vândutu sorusa Paraschiva Părintelui Daminu
din gruiu PărinteleDaminu
Iau vândut lu Nicolae Sirbu dela dânsul lam cumpărat eu Ana Popa din
Sălişte».
Restul foilor libere cuprind însemnări gospodăreşti din anii 1890—1899.
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Anul 1852
27. Un c a i e t de versuri, fără titlu, cuprinzînd poezii religioase şi profane, rugăciuni şi în
semnări gospodăreşti, din care se vede sărăcia poporului şi strîmtoarea în care îşi ducea acesta zilele.
Prima poezie, pentru marele mucenic Gheorghie, cu indicaţia că se cîntă pe podobia «îngerul a stri
gat», e scrisă de Picu Pătruţ. A doua, în cinstea Sfîntului Nicolae, e scrisă de Maria Herţa, din Galeş.
Celelalte — de o a treia mînă, din Sălişte. Urmează mai multe rugăciuni, precum şi cîteva poezii pa
triotice şi sociale («Verşul lui Mihai cel Mare», de două ori, «Drum bun, drum bun, doba bate» şi«Cân
tec vechiu al turturicii», de A. Pann) şi versuri preluate din «Stihos adecă Viers», al lui Picu Pătruţ, pre
cum şi alte însemnări, 96 p. (cîteva nescrise).
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
28. M i r o n o s i ţ e l e adecă stihuri la învierea Domnului nostru Îs. Hs., în sfânta şi luminata
Duminecă a Paştilor, alcătuită din cântările bisericeşti din Sâmbăta cea mare şi din stihurile învierii lui
Ioan Damaschin şi ale lui Anatolie şi din sf. Scripturi, 46 p.
Misteriu religios original, creat de Picu Pătruţ (cf. D. St. Petruţiu : «Mironosiţele» O dramă religioasă
din ţinutul Săliştii. In Anuarul Revistei de folklor a Academiei Române, IV, 1937, p. 13—24). O copie,
din 1902, are următorul titlu : «Mironosiţele adecă întrebări şi răspunsuri ale Domnului Iisus Hristos şi
nle Fecioarei Maria şi îngerul şi ale Mironosiţelor: Maria Magdalena, Salomia, Ioana, Susana, apoi Loy.hin sutaşul şi
arhiereul şi apostolul Petru» (textul reprodus de D. St. Petruţiu, op. cit.). O parte din
l«*xt se află, copiat de Nicolae Pătruţ, Sălişte, în 1852, în miscelaneul, cu versuri copiate de acesta după
fratele său Picu
Pătruţ, de la Bibi. Academiei R.S.R. (ms. nr. 6015, ff. 76—81). Manuscrisul original al
misteriului a aparţinut prof. Ioan Lupaş ; actualul proprietar, necunoscut.
29. R u g ă c i u n i după alfavita la greci în chip de icoase cătră D(o)mnul nostru îs. Hs., umilicioase şi frumoase, începânduse adecă dela Bogoslovie, şi sfârşind până la adoaoa venire a lui Hs.,
«Iar cuprinzând după rânduială, slavoslovii, mulţămiri, mărturisiri, şi cSreri. Fiind că, după marele Vasilie,
nc6ste patru Intru rugăciune să cade a să p ă z i: 1. slavoslovie ; 2. mulţămire ; 3. mărturisire ; şi 4 cerere.
Pentru aceasta şi noi aicea în fieştecare Icos ac6ste patru pre rând leam potrivit. Avgust: 9/1852, am
tnccput a scrie. 26 p., 23,5 X 18 cm. Conţine 13 condace şi 12 icoase, în proză, scrise îngrijit, în chirillcc, cu cerneală neagră-brună. Titlurile în roşu. Cu un frontispiciu în culori şi 26 iniţiale imprimate, în
losu. La sfîrşit: «Sălişte, 16 Avgust 1852. Scrisam eu Procopie Pătruţ. Ecl. Acest Acatist al lui Hs. lam
Mris din cartea numităAlcătuire aurită, tipărită la Buzău : în domnia lui Alexandru Dimitrie Ghica
Vvd. Cu blagosl. Episcop Chesarie supt direcţia D. Vasilie Manole : 1836. Noe. 16».
Pe coperta interioară: «Procopie Pătruţ (în chirilice), a p o i: kreznic. Dintre kertzile lui Prokopie
IVtrutz eklisiarhul din Szelistye 9 December 1852» (în lit. latine).
Cu o iscălitură a lui Nicolae Pătruţ, din 1905. Pecoperta exterioară
biletul, scris de Onisifor
(ihibu, la 1905, cu indicarea titlului manuscrisului, expus la Expoziţia «Astrei».
Manuscrisul la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei R.S.S. (cota nr. 255).

.

A n ii 1852—1859
30. C a n o n u l cel Mar e, Facerea Sfântului Andreiu Criteanul Ierusalimneanul, Sălişte, 25 Iunie
IM2. Scrisam eu Procopie • Petruţ, Eclisiarh. 124 p. form. 4. Lucrarea foarte îngrijit caligrafiată, ilustrată
• u o miniatură pe întreaga pagină 2, un frontispiciu şi 12 iniţiale deosebit de frumos lucrate, toate
Iii culori.
In afara exemplarului din 1852 (din arhiva O. Ghibu), Picu Pătruţ a mai făcut el însuşi cel puţin
1 copii după această lucrare (cf. O. Ghibu, «Telegraful Român», Sibiu, 1905, nr. 80—86), la care textul
»'*io acelaşi, ilustraţiile de asemenea, dar altfel colorate şi variind
ca dimensiuni. Dintre acestea 6înt
i imoscute azi exemplarele aflate la :
— Iuliana Dancu, Bucureşti, scris între 12. I. şi 20. II. 1856 şi
— Biblioteca Academiei R.S.R. (mss. nr. 1638), scris între 15. II. 1859 (data de pe prima ilus
traţie) şi 6. II. 1860 (data de la sfîrşitul lucrării). Pe foaia de titlu data 1869, indicată greşit,
în loc de 1859.
A treia copie după ms. din 1852, respectiv al patrulea exemplar care exista la 1905, pentru mo•im i i I necunoscut.
#

*

#

Anul 1858
31.
Un c a i e t de v e r s u r i religioase şi morale, scris în comuna vecină, Sibiel, între1841
ţl piuă după 1858, de Oprea Costandel şi Iohan(!) Apolzan (84 p.).Conţine o contribuţie interesantă a
Iul l’lcu Pătruţ, care a scris şi ilustrat paginile 59—68, la 2aprilie 1858. Ilustraţiile, reprezentînd Răstig
nim» lui Iisus şi pe Ioan Botezătorul, sînt în peniţă, în negru, cu puţin roşu la cea dintîi. Picu Pătruţ a
•*iU versurile: al sfintei cruci şi al Sfîntului Ioan Botezătorul. Restul caietului e scris de cel puţin alte
iloiirt mîini, cuprinzînd diferite versuri, dintre care unele: «Verşul Florilor, Verşul Adormirii PrScestii,
V»i?ul Paştelor» sînt copiate din «Stihos adecă Viers...» al lui Picu Pătruţ, altele din alte surse (între
*«f*icn, 7 versiuni ale «Verşului 6t61ei», Verşul bătrînilor, Verşul sihastrilor, Verşul străinătăţii, Verşul
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diacului). Caietul însoţea pe proprietarii lui, oieri transhumanţi, în peregrinările lor departe de casă, prin
alte ţări (după cum rezultă din menţiunea de pe ultima pagină : «Belăsst laut f. Pas : B. Nro. 134 v. 18/2
1845 nach beigestellten Contribution Zeugniss Tab. Nr. 45/846, in der Wallachei zun femer Weide 12
Monathe. Durch mich I. Ap. Orts Contrascht».
Pe interiorul coperţii din spate, însemnarea caracteristică pentru mentalitatea oierilor transhum anţi:
«Sufletul viteaz pleacă întru întîmpinarea lum ii acesteia şi se întoarce cu Domnul. Iar sufletul spărios
pre omul cel fricos îl face de ruşine. Cum să clăteşte trăstiia de vânt aşea şi umbra nenorocirii îl face
a tramura».
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
32.
B i b l i a a d e c ă D u m n e z e a s c a S c r i p t u r ă , tipărită de A. Şaguna (Sibiu 1856—1858).
îi adaugă o ilustraţie a Sf. Paraschiva (datată 31 oct. 1858) şi colorează parţial unele din gravurile Bibliei.
Exemplarul la Biblioteca parohială din Sălişte.

A n ii 1860—1863
33. V i e r s u r i
la toate praznicele Domnului nostru Isus Hristos şi ale prea sfintei Născătoarei
de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Măriei şi ale altor sfinţi ce au prăznuire la S(finta) B(iserică). Acum a
tria oară prescrise în zilele înălţatului împărat al Austriei Franţ Iosif întâiul, în anul întrupării lui Is. Hs.
Domnului nostru. 1860. In luna lui Avgust în 20 zile. Scrisam eu Procopie Pătruţ, eclisiarh în satul Sălişte.
La sfîrşitul v o lu m u lu i: «Sa isprăvit de scris la 25 Fevruarie 1863». 354 p., 20 x 25 cm.
Volumul conţine 63 de m ersuri», aproape toate preluate din «Stihos adecă Viers...», dar şi cîteva
create după terminarea acestei lucrări, sau preluatede la înaintaşi saucontemporani. Ihistrat cu 65 de
miniaturi (din care 33 pe întreaga pagină), 51 de vignete şi sfîrşituri de carte şi -63 de iniţiale, toate în
culori. Miniaturile sînt preluate din «Stihos adecă Viers...», dar cu diferite modificări, inclusiv de colorit.
Menţiunea «a treia oară prescrise» indică fie că aceeaşi alcătuire de versuri şi ilustraţii a mai fost făcută
de Picu Pătruţ încă în două exemplare, în manuscrise rămase pînă în prezent încă necunoscute, fie că
volumul cuprinde versuri care au mai fost «prescrise» şi în alte manuscrise (de cuprins însă diferit), cum
ar fi de exemplu manuscrisul, scris şi ilustrat în aceeaşi perioadă de timp, descris m ai jos (pct. 34), sau
în cel descris sub pct. 23. Timpul şi descoperirea altor luctfări ale lui Picu Pătruţ va clarifica acest lucru.
Lucrarea îngrijit scrisă şi ilustrată. Versurile preluate de la alţi creatori sînt menţionate ca atare, cu
indicarea numelui autorului.
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.

A nii 1860—1862 (1867)
34. V i e r s u r i la toate praznicele Domnului nostru Is. Hs. şi ale Prâcestii şi ale sfinţilor celor
mai mari, carii să prăznuesc. Sau scris în Sălişte, în 29 Dechemvrie 1860. Prin mine Procopie Pătruţ Eclesiarh. 605 p. + 5 p. nenumerotate, 16,5 X 20,5 cm. A fost scris pînă la 26 mai 1862 (pînă la p. 605).
Ultimele 5 pagini au fost scrise la 22 decembrie 1867. Volumul cuprinde 140 + 5 versuri, cea mai mare
parte (115) preluate din lucrarea lui Picu Pătruţ «Stihos adecă Viers...» (520 p.), fără însă ca undeva să
se facă vreo menţiune despre acest lucru. Nu sînt indicate nici datele la care au fost «izvodite» versurile
originale (aşa cum a procedat autorul lor în opus princeps) şi nu se face nici o menţiune cu privire la
paternitatea versurilor preluate de la alţii
(cum a procedat în celelalte manuscrise ale
sale).Volumul
conţine însă şi versuri inedite, necuprinse în «Stihos adecă Viers...» şi nici în alte manuscrise anterioare
cunoscute pînă acum. Unele din aceste versuri sînt mai scurte, altele mai lungi decît versurile corespun
zătoare din «Stihos adecă Viers...».
Manuscrisul este ilustrat cu 126 miniaturi (din care 29 pe întreaga pagină), 69 vignete şi sfîrşituri de
carte şi 105 iniţiale, toate în culori. Ilustraţiile sînt în cea mai mare parte preluate, în aceeaşi compoziţie,
din «Stihos adecă
Viers...», dar cu modificări, inclusiv de
colorit (diferenţe şi faţă de cele similare din
manuscrisul de la
pct. 33). Cuprinde însă şi 12 miniaturi inedite pînă la acest volum.
Atît scrisul cît şi ilustrarea sînt făcute cu mai puţină meticulozitate decît acelea dirf «Stihos adecă
Viers...» sau cele de sub pct. 33.
Manuscrisul proprietatea monahului Calinic Argatu, Cernica.
♦

Anul 1864<
35. C r u c e a d e a r g i n t (de Eugene Su6), tradusă de Ioann Eliade. Bucureşti, Librăria editori
Georgie Ioanid, 1858. Copie manuscrisă de Picu Pătruţ. La sfîrşit: «Sălişte. Scrisam eu Procopie Eclisiarh.
Am început acest
lucru la Feb. 21. şi am g ă ta t: Iulie 30. 1864». 199 p. 16,5 X 20 cm. Ilustrată de Picu
Pătruţ cu 9 miniaturi în culori (din care 3 pe pagina întreagă).
Manuscrisul in arhiva O. Ghibu.

Anul 1865
36. T r i p e a s n i ţ i u

al S. Andreiu Criteanul lerusalimneanul, în sfânta şi marea Joi seara, la

pavecemiţa cea mică. 10 p., scrise la 11. febr. 1865.
Cuprins în volumul «Canoanele Prâcestii», din anul 1847 (poz. 17).
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Anul 1866

37. M i s c e l a n e u (în volumul «Canoanele Precestii» din 1847), cuprinzînd :
— Vorbirea Arhanghelului Gabriel cu Prâcesta. Când iau adus Bunavestire. Din Cuv. sf. Ghermano
Arhiepiscopul Constantinopolei Mărturisitoriului. După alfavita (p. 444—458), f.d.
— Vorbirea lui Iosif cu Născătoarea de Dumnezeu (sub formă de dialog, p. 459—479), f.d.
— Cuvânt al sf. Epifanie, In Dum. Stâlpărilor (p. 480—484), f.d.
— Rugăciune In zioa Bunei Vestiri a Prâcestii. A lui Ghermano, Patriarhul Tarigradului (p. 484—
494), f.d.
— Slujba Paraclisului de obşte al cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, alui Is. Hs. Dumnezeul
nostru (p. 494-511), datată 14. V II. 1866.
— Cinstitul Paraclis al sfântului Mormânt al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru
Is. Hs. (Care să ceteşte Marţi seara şi Joi seara) (p. 512—529). La sfîrşit: «Acest paraclis iaste
facerea lu i'Io a n Episcopul Mirelor şi sau tălmăcit din cea Grecească de smeritul Sofronie, Mitro
politul Moldoviei. 1866 avg. 6».
— Canon de rugăciune cătră cei doisprezece Apostoli (p. 530—554), datat 30. V. 1866. Cu o m inia
tură în culori (soborul celor 12 apostoli).
— Paraclisul sfinţilor şi intocma cu apostolii împăraţi Constantin şi Elena (p. 555—572); 10. V II. 1868.
Chenar rezervat pentru o miniatură.
După un mare num ăr de file rămase albe, rezervate probabil pentru paraclise ale altor sfinţi,
urmează Tripeasniţul menţionat sub pct. 36, apoi cîteva tîlcuiri despre : Proorocul Iona în pântecele chitu
lui ; Din nenuntită fecioară eşind Hristos sau n ăscu t; Cuv. în zioa de Paşti al lui Hrisostom. Pentru
beţie. Cuv. al sf. Gură de Aur.
La sfîrşitul volumului, patru versuri (probabil din Psaltirea lui Dosoftei), apoi alte 12 versuri, probabil
ale lui Picu Pătruţ, cu însemnarea : «Av. 23,
1867 (acest viers sau scris în cartea lui Iosif, foaia 193)»,
Apoi, iarăşi 10 versuri, cu însem narea: «s. în cartea lui Iosif, foaia 250. Av. 23».

A n ii 1866—1867
38. D i v a n u l sau Gâlceava înţeleptului cu lumea, sau judeţul sufletului cu trupul. Prin de truda
şi osteninţă iubirea. A pr6 înţeleptului Ioan Dimitrie Constantin Vvd întâiu izvodit... Copie de Picu
Pătruţ, după ediţia originală de la Iaşi, din 1698, 4 august. Pe foaia de titlu, jos : «Scrisam eu aici al
<doiI6 Procopie Pătruţ Eclisiarh. 1866, Sălişte : 12 Ianuarie». Sfîrşitul cărţii I (singura găsită pînă în pre
zent, n.n. ) : 3 noembrie 1867. Ilustrat cu 2 miniaturi în culori (după gravurile alb-negru ale lui Cantemir,
<lar cu diferite modificări interesante), 4 vignete şi o iniţială mare, toate în culori. In interiorul iniţialei
de la p. 21 este indicat anul scrierii co p ie i: 1866. Textul din Cantemir ocupă 106 pagini, 16,5 X 20 cm.
Textul este transcris cu unele îmbunătăţiri de limbă şi chiar de stil, acolo unde lui Picu Pătruţ i s-a
părut că redactarea originală era învechită ca limbă.
In acelaşi manuscris, după textul din Cantemir, Picu Pătruţ a adăugat următoarele piese în proză :
— Doao parabole (pilde) asupra iubirii frăţeşti (în stil biblic) — 13 maxime.
— Altă. — 11 maxime.
— Ceale patru surori (povestire, datată 13. III. 1870).
— Dragostea fiască (povestire despre Frederic al II-lea al Prusiei, datată 13. III. 1870).
Pe interiorul copertei: «Dintre cărţile lui Procopie Eclesiarh, Sălişte, Jan. 31. 1870. La Nr. casii 447».
Manuscrisul proprietatea Maria pr. Cornel Schiau, Hetiur (Mureş).

A n ii 1868-1870 *
39. I s a a c L a c h e d e m (romanul lui Alexandre Dumas, în traducerea românească a lui Gheorghe
Baronzi, apărută la Bucureşti, în 1855). Copie de Picu Pătruţ, cu unele omisiuni, respectiv prelucrări.
443 p., form. 4. La p. 443 însemnarea : «Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă, celyi ce după început neau ajutat
dcam ajuns şi sfârşitul. Sau scris prin mine Procopie eclisiarhul din Sălişte. 1868. Mai 31 început a scris
fi am gătat de a scrie această carte în 21 Ianuarie 1870». Şi această lucrare avea să fie ilustrată de Picu
P ătruţ: chenarele sînt făcute şi colorate, dar au rămas goale.
Urmează, pe 42 de p a g in i: «Vocabulariul de vorbele radicale câte au fost de neapărată trebuinţă a se
pune în acest volume (întroaceastă carte) după alfavita». Apdi alte 14 file cu versuri, parte cu Evanghelii,
tropare ş.a., după care 10 file rămase nescrise.
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.

A nii 1867-1872
40. Un c a i e t d e v e r s u r i p r o f a n e , de 98 pagini, din care partea cea mai mare lipseşte
pînă In prezent (p. 1—87). Paginile care s-au păstrat cu p rin d : Mănăstirea Argeşului de V. Alecsandri
<nclndicat), Turturica, Cânele soldatului de Gr. Alexandrescu (neindicat). Apoi, un Viers la mort, om tânăr,
jpc glas 1, podobie : Tristă-i soarta omenească. Primele două, scrise în anul 1867, ultimele două, la 7 şi
februarie 1872 (cu 6 luni înainte de moarte).
Manuscrisul în arhiva O. Ghibu.
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LUCRĂRI EXPUSE LA EXPOZIŢIA „ASTREI* DIN 1905
ŞI CARE DE ATUNCI NU AU M A I FOST SEMNALATE DE NIMENI (DISPĂRUTE)

(In baza listei de manuscrise, alcătuită de Onisifor Ghibu în s t u d i u l Scriitorul-ascet
Picu Procopie Pătruţ din Sălişte, «Telegraful Român», 1905, nr. 80, 82, 83 şi 86)*
1.
2.
3.
4.
5.

Versuri in luminata zi a Poştelor şi in alte zile luminate, izvodite de Picu Pătruţ, 226 p.
Verşul lui Iosif, de Picu Pătruţ şi Pustincul de C. Bolliac, 62 p.
Cincizeci şi unu de viersuri, la mai multe praznice, izvodite de Picu Pătruţ şi de alţii, 342 p*
Trei cărticele de poezii, la diferite sărbători, de Picu Pătruţ (fiecare cărticică are 15—20 p.>*
Culegere de poezii funebrale şi de alte poezii ale lui Anton Pann, Ienăchiţă Văcărescu şi
V. Alecsandri, 188 p.
6. Sfântul Alexe, omul lui Dumnezeu, Alcătuire de Picu Pătruţ după Vieţile Sfinţilor, 34 p. (ar putea
fi o copie după im nul său despre Sflntul Alexe, din «Stihos adecă Viers...», p. 567—590).
7.
Căiindariu aşezat pe 7 planete, în care se cuprind 140 de ani, începlnd de la 1816—1956. Copie
după calendarul cu acelaşi nume, tipărit la Buda, în 1823, 272 p.
Proprietari ai acestor manuscrise, care, după închiderea expoziţiei din 1905, au reintrat în posesia
lor, au fo s t: Pătruţ Hanciu, Filimon Nicolae Mosora, Nicolae Pătruţ, Teodor Pătruţ, Ioan Răcuciu, toţi
din Sălişte, şi Magdalena Popa, din Galeş.

LUCRĂRI APĂRUTE DESPRE PICU PĂTRUŢ

(în ordine cronologică, pe autori)
1. Ghibu, Onisifor, Scriitorul-ascet Picu Procopie Pătruţ din Sălişte. «Telegraful Român» Sibiu,
1905, nr. 80, 82, 83 şi 86.
2. Idem. Un reprezentant rustic al spiritualităţii româneşti de la mijlocul secolului al X lX -le a : Picu
Pătruţ din Sălişte. In «Artă şi tehnică grafică». Caiet 11, 1940, 24 p.
3. Petruţiu, D. Şt., «Mironosiţele». O dramă religioasă din ţinutul Săliştii. «Anuarul Arhivei de Folklor», IV, Bucureşti, 1937, p. 13—24j
4. Cartojan, N., Colindele cu steaua. «Artă şi tehnică grafică», nr. 6, 1938.
5. Nanu, Elisabeta, Un manuscris cu Irozi al lui Picu Pătruţ. «Anuarul Arhivei de Folklor», V I,
Bucureşti, 1942, p. 301—328.
6. Toată suflarea să laude pre Domnul. Colecţia «Popasuri duhovniceşti», nr. 15, Sibiu, Tip. Arhidiecezană, 1944, 112 p. Conţine 8 versuri ale lui Picu Pătruţ, cu melodiile lor dintre care 4 sînt neîn
doios ale lui Picu Pătruţ, culese de N. Bembea-Sibiel, P. Gherman şi Timotei Popovici.
7. Anghel, Paul, O epopee in imagini — 3000 de miniaturi de Picu Pătruţ. «Ramuri*, nr. 5, m ai
1965, p. 20-21.
8. Idem, ibidem, în Arhivă sentimentală, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, p. 140—165.
9. Idem. Luxul lacunelor, «Contemporanul», nr. 17 (1224), 24. IV. 1970, p. 1.
10. Idem. Aprinzătorul de candele din Sălişte, în Convorbiri culturale, Bucureşti, Editura M. Eminescu, 1972, p. 87—118.
11. Idem, Picu Pătruţ din Sălişte, «Contemporanul», nr. 38 (1349), 15.IX.1972, p.
12. Drăguţ, Vasile. Picu Pătruţ din Sălişte, «Secolul XX», nr. 9, 1965, p. 100—106.
13. Idem, Un mare artist popular — Picu Pătruţ din Sălişte, «România literară» VI, nr. 49,6, X II,
1973, p. 16-17.
14. Ghibu, Octavian, Acum 130 de ani Picu Pătruţ, un ţăran din Sălişte, interpretează mitul Naş
terii, ca mai tîrziu Chagall şi Rouault, «Tribuna României», nr.; 3, 15. X II. 1972, p. 8—9.
15. Idem, Pentru valorificarea operei lui Picu Pătruţ, «Tribuna», Cluj-Napoca, X V III, nr. 2 (890),
10. I. 1974, p. 15.
16. Idem şi Crişan Mircioiu, Picu Pătruţ, Miniaturi şi poezie, «Almanahul
Tribuna», Cluj, 1976>
p. 194-196.
17. Tomuş, Mircea', Valori literare. «România literară», VI, nr. 49, 6. X II. 1973, p. 16—17.
18. Deac, Mircea, Un meşter printre meşteri, «Vatra», III, nr. 33, 20. X II. 1973, p. 8.
19. Albu, Florenţa, Picu Pătruţ din Sălişte, «Viaţa Românească», nr. 2, 1974, p. 176—179.
20. Alexandru, Ioan, Un geniu al Transilvaniei, «Luceafărul», X V III, nr. 5 (666), 1 feb. 1975,p.
21. Idem, Imnul Im Picu Procopie Pătruţ, «Tribuna», Cluj-Napoca, X IX , nr.
45 (985), din 6. XI*
1975. p. 4.
22. Idem, Imnul lui Picu Procopie Pătruţ, în Imnele Transilvaniei, Bucureşti,
1976, p. 179—182.
23. Purcaru, Ilie. Sălişte — un popas al spiritului. «Flacăra», XXIV, nr. 23 (1044), 14. VI. 1975, p. 12—11*

Octavian O. GHIBU

*R $ C$ NZ I I*

DOUĂ PIESE ALE TEZAURULUI LITERAR UNIVERSAL
PE PĂMÎNTUL ROMÂNESC: CODEX AUREUS
ŞI CODEX BURGUNDUS
. Da n S i m o n e s c u ,
40 ilustraţii color).

Codex Aureus, Bucureşti, 1972, 102 p. (cu

în studiul său introductiv, Prof. Dan Simonescu arată că în diferite aşezăminte
din ţara noastră se păstrează cu grijă numeroase manuscrise vechi^ cum ar^ fi
ace
lea de la începutul veacului al XV-lea datorate iscusiţilor caligrafi şi miniaturişti:
Cuviosul Nicodim de la Mînăstirea Tismana şi Gavriil de la Mînăstirea Neamţu. Pe
lîngă aceste valori autohtone, în biblioteci şi muzee de la noi se mai află şi ma
nuscrise vechi realizate de artişti caligrafi din alte ţări.
La Filiala «Batthâneum» din Alba lulia a Bibliotecii Centrale de Stat se află
un manuscris latin datat în vremea împăratului Carol cel Mare (768—814). Inti
tulat Codex Aureus scris cu litere de aur pe foi de pergament (din piele de ca
pră), cuprinde evangheliile de la Matei şi Marcu. Este prima parte a unui Tetraevanghel, cea de a doua, cu evangheliile de la Luca şi Ioan, păstrîndu-se în «Bi
blioteca Apostolica» din Vatican. Copertele din fildeş sculptat ale vechii legături
a Tetraevanghelului se găsesc una la Roma, alta la Londra.
Cînd în 1965 s-a organizat la Aachen (Aix-la-Chapelle), o expoziţie a epocii
carolingiene, cele două părţi ale manuscrisului şi copertele originale s-au reunit
pentru o vreme (238 foi1), îngăduind apariţia unei ediţii bibliofile facsimilate:
Das Lorscher Evangheliar, Prestel Verlag, Miinchen, 1967.
Dacă manuscrisul este cunoscut şi sub numele de Evangheliarul din Lorsch,
aceasta se datoreşte faptului că, după cît se pare, a fost realizat/ în Mînăstirea
Lorsch din Germania şi, sigur, s-a păstrat acolo multă vreme, pînă la 1555, cînd
principele Frederic de Hassen îl transferă în biblioteca sa din Heidelberg.
Se presupune că, în timpul «Războiului de 30 de ani», cînd Heidelbergul a
fost asediat şi jefuit, un soldat ar fi rupt în două Codicele de Aur, prima parte
luînd drumul Vienei, iar cea de a doua drumul Occidentului. La Viena, fragmentul
Codicelului a intrat în biblioteca personală a cardinalului Christofor Migazzi. în
unul 1785, biblioteca aceasta a fost cumpărată de episcopul Ignatie Batthyâni de
Alba lulia, ctitorul Bibliotecii «Batthyâneum».
Din anul 1972, Codex Aureus poate fi văzut la Muzeul de Istorie al Repu
blicii Socialiste România.
Scrierea Codex-ului probează «cultul cărţii frumoase», ilustrat pentru epoca
lui Carol cel Mare şi de alte manuscrise cu litere de aur, de la Canterbury, Reims,
Soissons, Viena, Berna, Utrecht etc. Textul este în unciala minusculă. Numai in 
dicaţiile tipiconale de la sfîrşitul codicelui (Fragmentul de la Roma) sînt într-o
scriere mai cursivă. Începuturile de text sînt cu majuscule pătrate (Quadrata). In-
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desenul iniţialelor predominant este elementul zoomorfic (animale şi păsări). Cu
lorile de bază sînt ,roşul închis, violetul, galbenul, verdele şi albastrul închis.
Din pietate, nici pictorul, nici copistul, nu semnează.
455 din cele 476 de pagini sînt decorate. Portretele evangheliştilor sînt pic
tate la începutul evangheliei respective. Textul este încadrat în chenare, formînd
două coloane.
Mai apar în imagini Domnul Iisus Hristos pe tronul slavei şi tabloul genea
logiei seminţiilor precedente naşterii lui Iisus, în grupe deschise de busturile lui
Avraam, David şi Iehonia.
Este de reţinut în imaginea Domnului Iisus Hristos tronînd, că Acesta binecuvîntează după rînduiala ortodoxă răsăriteană, iar veşmintele apostolilor exprimă o
influenţă orientală.
Din cele peste 3600 de chenare ale manuscrisului se pot defini aproape 100
de tipuri. Aurul este şi aici prezent.
Execuţia artistică a textului portretelor şi ornamentaţiei este deosebit de fru
moasă. Se crede că două sau trei mîini au lucrat la acest codice.
în expunerea sa despe Şcoala palatină din vremea lui Car ol cel Mare (p. 12—
15), Prof. Dan Simonescu sesizează că Paulus Diaconus din Pisa, sfetnicul împăra
tului în privinţa culturii teologice, aduce la curte elemente ale artei şi culturii
Italiene impregnante în acel timp de influenţa culturii bizantine. Şcoala de cultură
•şi artă carolingiană a fost fără îndoială influenţată de lumea Bizanţului, ale cărei
amprente se disting încă şi mai departe, în spaţiu şi în timp. — (Pr. Asist. Gabriel
Pope seu).
*

D an S i m o n e s c u , Codex Burgundus, Editura Meridiane, Bucureşti,
1975, 94 p., X X X V I, planşe color.
Ca şi la prima lucrare, Prof. Dan Simonescu lămureşte originea acestei impor
tante lucrări de artă şi de o deosebită importanţă cultural-teologică. Aceste codice
sînt «lucrate de artişti rămaşi în multe cazuri necunoscuţi, dar 'a căror artă nu e
deloc anonim ă: manuscrisele miniate prezintă o deosebită importanţă pentru con
turarea culturii europene, adică pentru descifrarea condiţiilor de viaţă şi a poten
ţialului artistic al unei anumite epoci. Multe din manuscrisele de acest fel, aflate
la muzeele şi bibliotecile din ţara noastră, au o valoare inestimabilă, relevînd
măiestria celor care prin geniul lor au dat strălucire centrelor de artă miniaturală
din întreaga Europă».
Aşa cum precizează cunoscutul cercetător al literaturii vechi româneşti, Prof.
Dan Siminoescu, Codex Burgundus este mult mai frumos şi m ^4îngrijit lucrat decît
Codex Aureus. Codex Burgundus poartă numele vechii provincii istorice din sudestul Franţei, unde a fost scris. în urma destrămării Imperiului franc, tratatul de
la Verdun (843) a repartizat ducelui Burgundiei teritoriul Germaniei, avînd ca
vecine spre est ducatele Lotaringia şi Lombardia, spre vest regatul Franţei, iar
spre sud Marea Mediterană. D u c ii. Burgundiei în majoritatea lor bibliofili, mari
amatori de lucrări bogat ilustrate, au încurajat arta miniaturală, creatorii acesteia
fiind ţinuţi în mare cinste la curtea lor. Cărţile lucrate de artiştii acelor vremi
sînt deosebit de preţioase atît din punct de vedere artistic cît şi documentar, mi
niaturile lor reflectînd viaţa şi aspiraţiile epocii.
«Codex Burgundus nu constituie o excepţie în acele preocupări ale şcolii de
aici. Printre miniaturiştii burghezi care s-au impus — scrie (Prof. Dan Simonescu — ,
amintim pe Simion Marmion, care a ilustrat între altele, Marile cronici ale Franţei,
pe Jean de Tevernier d'Audenarde, ilustratorul Cronicilor şi cuceririlor lui Carolcel
Mare, pe Loyset Liedet, realizatorul miniaturilor Istoriei lui Caro1 Mattel, pe Guillaume Vrelant, autorul Breviarului lui Filip cel Bun şi al ilustraţiei volumului al
doilea din Cronicile lui Hainaut şi, în fine, pe Filip de Mazerolles, căruia îi datorăm
Minunile Fecioarei. Acesta este, pe scurt, mediul istoric, geografic şi cultural în
care a fost creat Codex Burgundus» (p. 5).
Manuscrisul mai este cunoscut şi sub numele.de Horae diurnae latinae et gallieae. Explicînd această titulatură, Prof. Dan Simonescu este de părere că «acest
nume i -1 dau, pe de o parte, limbile latină şi franceză (veche) în care este scris,
Iar pe de altă parte, conţinutul l u i : Horae diurnae sive canonicae». Ce sînt, însă
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aceste ore, livre d'heure (cartea ceasurilor — autorul traduce cu cartea orelor,
ceea ce nu este obişnuit în limbajul litrugic), titlul pe care-l găsim curent în ca
taloagele franceze şi germanice de manuscrise vechi ? Este o carte obişnuită în
literatura liturgică apuseană (catolică) cu rugăciuni scurte, grupate în trei mari
ciclu ri: rugăciuni adresate Fecioarei Maria, care cuprind şi fragmente (pericope)
din cele 4 Evanghelii (ale lui Ioan, Matei, Luca şi Marcu)),, dar numai din acelea
care se oficiază în zilele de sărbătoare închinate Fecioarei Maria. Urmează ciclul
de rugăciuni pentru Sfînta Cruce, cu care se asociază, ilustrativ şi textual, rugă
ciunile adresate Sfîntului Duh (în text ««Spirit»).
în sfîrşit, ultimul ciclu cuprinde rugăciuni pentru diferiţi sfinţi. Fiecare din
tre aceste trei cicluri are subdiviziuni, cele mai frecvente fiind rugăciuni din psalmi
şi cele^ rostite cu ocazia pomenirii morţilor.
Codicele era însoţit şi de un calendar cu sărbătorile închinate ciclurilor ano
timpurilor. Calendarul Codexului de faţă a dispărut, dar, prin comparaţie cu mi
niaturile altor calendare din epocă, ataşate la Cartea ceasurilor, putem spune, scrie
Prof. Dan Simonescu «că cele ale Codexului Burgundus reprezentau fie scena se
mănatului şi grăpatului în cîmp deschis, fie scena cositului ierbii şi aşezării fi
nului în căpiţe».
La începutul creaţiei ei, prin secolul al XVI-lea, Horae diurnae canonicae a
fost o carte liturgică necesară slujitorilor. Mai tîrziu (cu un secol) ea devine carte
solicitată şi de către credincioşi. S-au creat atunci, în jurul mînăstirilor burgunde,
germanice şi elveţiene, şcoli caligrafice (scriptoria) care executau copii comandate
de duci, principi şi regi. Spaţiile albe lăsate de caligrafi erau completate de de
senatori şi pictori (rubricatores) cu cele mai actractive ilustraţii (enluminures) adec
vate textelor.
Scrierea ca şi maniera de ilustrare a cărţii Horae... aparţine şcolii gotice, dar
ele îşi au sursele de inspiraţie în arta carolingiană şi, mai ales, în prelungirea
acesteia, şcoală romanică. Centrele care s-au remarcat prin valoarea manuscriselor
adevărate capodopere de artă caligrafică şi miniaturistică, au fost mînăstirile Reichenau, St. Gali, St. Conrad, Egelberg, Fulda, Regensburg. Dar, remarcă autorul
«prin intermediul artei italiene (Ravenna) cultura şi arta mediteraneană au influenţat
adesea şcoalaji romanică, insuflîndu-i reflexe bizantine.
în continuare, sînt redate date despre evoluţia artei miniaturale în părţile
de sub influenţa romanică şi aportul Burgundiei la această dezvoltare şi răspîndire. Astfel, din Burgundia, arta grafică gotică s-a răspîndit în nordul Germaniei,
în Ţările de Jos, în Anglia şi în Ţările din sud (Italia, Spania, Portugalia). Numă
rul mare de manuscrise Cartea ceasurilor datînd din secolele X III— X V se explică
prin transformarea acestora într-o antologie de rugăciuni la îndemîna credincioşilor
laici. Copiile lucrate în această perioadă la comanda nobililor se remarcă prin ţi
nuta lor artistică, prin acurateţea scrierii şi a desenului. Se reliefează şi faptul că
de o deosebită valoare artistică sînt manuscrisele şcolii flamande, puternic influen
ţată de arta gotică burgundă. Multe din ele au rezistat vicisitudinilor vremii îm
bogăţind azi fondul bibliotecilor Belgiei, Olandei şi Luxemburgului. Referindu-ne
numai la cele din Biblioteca naţională din Luxemburg, remarcăm manuscrisele nr.
6 şi 52 donate, împreună cu alte valori, de Prof. Joseph Paquet (1857).
După acest cadru istoric în care s-au format atîtea opere de artă universală.
Prof. Dan Simonescu insistă asupra faptului că manuscrisul Codex Burgundus, din
Biblioteca Batthyâneum oferă multe şi caracteristice similitudini cu manuscrisele
din Luxemburg. Deşi linul din cele mai artistice manuscrise Cartea ceasurilor, Co
dex burgundus, nu a fost studiat ci numai amintit în cîteva cataloage ale Biblio
tecii Batthâyaneum din Alba Iulia.
Este un codice scris pe pergament, foarte fin lucrat, de mărimea in 4° (220X
150 mm) cu 350 de foi. Legătura în piele, simplă, datează din secolul al XVIII-lea.
Fiecare din cele 55 miniaturi ale manuscrisului este adecvată textului pe care îl
însoţeşte.
Ca multe alte manuscrise de acest gen, şi Codex burgundus a avut textul Ca
lendarului bogat ilustrat cu imagini specifice muncii fiecărui anotimp. Din păcate,
datorită frumuseţii lor deosebite, ele au fost sustrase împreună cu foile de text liminare, cu textul Calendarului şi cu foile interioare 14, 130 şi 171.
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Textul este cel obişnuit C ăiţii ceasurilor: pericope din cele patru Evanghelii,
cu ilustrarea evangheliştilor (f. 1— 8); Oiiicium Beatae Mariae Virginis (Rugăciuni
închinate Fecioarei Maria) cu ilustraţii inspirate din viaţa Fecioarei Maria (f. 11—
69) ţ Septem psalmi poenitentiales (Cei şapte psalmi de pocăinţă) şi cei ai trepte
lor — graduales (f. 71— 92 v) ? Litaniae omniam sanctorum (Rugăciune pentru sfinţi)*
unele în limba franceză (f. 101— 110) — cu ilustraţiile respective (f. 93— 110 v) ?
Preces ad Christum patientem (Rugăciuni la patimile lui Hristos), inclusiv Răstig
nirea cu ilustraţia crucificării (f. 111— 129 v) j Oiiicium ad Spiritu Sancto (Slujba
pentru Sfîntul Duh) cu ilustraţii (f. 130— 140 v ) ; Passio Domini Jesus Christi (Pati
mile lui Iisus) după evanghelia de la Ioan (f. 141— 143 v). Urmează versuri, ode
sacre în limba latină adresate Fecioarei Maria (f. 144— 154 v ) ; Laudae adresate
sfinţilor, cu 30 ilustraţii (f. 146— 176); Psalterium Beatae Virginis Mariae. Rubricae
lingua gallica redactae — fragmente redactate în limba franceză (f. 177— 290 v ) ;
Oiiicium deiunctorum (Slujba morţilor) conţinut obişnuit în acest gen de lucrări
(f. 291— 339 v). Volumul se încheie cu diverse alte rugăciuni (Preces).
Provenienţa manuscrisului în biblioteca Batthyâneum se datorează episcopului
catolic al Transilvaniei Ignat (Ignatius) Batthyâny (1741— 1798) care-şi avea reşe
dinţa la Alba Iulia. Umanist şi teolog vestit, Batthyâny a îndrăgit ocupaţia de bi
bliotecar, în timpul studiilor sale la Roma, fiind bibliotecarul Colegiului Sant'Appollinaire (?).
Dotat cu pasiunea cercetării, episcopul a avut relaţii ştiinţifice cu mulţi oa
meni de seamă ai secolului al XVIII-lea. Se remarcă prietenia cu Adam Franz
Kollar, bibliotecarul şi directorul Bibliotecii Vindobonesis (1772—1777), care i-a in
suflat preţuirea şi iubirea vechilor manuscrise' şi cărţi rare. De-a lungul anilor, epis
copul şi-a îmbogăţit biblioteca personală, care a devenit, din 1781, vestita biblio
tecă publică din Alba Iulia, ce-i poartă numele.
Printre alte cărţi şi manuscrise, una dintre cele mai însemnate achiziţii ale
sale a fost colecţia de cărţi rare a*contelui Cristofor Migazzi, cardinal de Viena
şi episcop de Vâcz. Intîmplîndu-se demiterea din funcţia episcopală, Migazzi îşi
salvează poziţia financiară, vînzîndu-şi biblioteca din Vâcz, centru ecleziastic romano-catolic de pe Dunăre, între Budapesta şi Esztergon. Interesant că în interiorul
bibliotecii Batthyâneum s-au păstrat pînă astăzi frescele care înfăţişează transpor
tul cărţilor bibliotecii lui Migazzi pe calea apei (Mureş, Dunăre). Printre cărţile
din fondul cumpărat de la Migazzi, în 1786, se află şi Codex Burgundus.
Scrierea manuscrisului este uniciala gotică. Literele mari, în poziţie verticală,
sînt caligrafiate cu cerneală neagră şi roşie. Iniţialele mari şi încadrate se remarcă
nu numai prin desenul- graţios al literelor ori prin ornamentele florale şi geometrice
care le îmbracă ci şi prin coloristica vie, plăcută ochiului. Cel care le-a lucrat a
dovedit un deosebit simţ decorativ realizînd o desăvîrşită armonie a culorilor utilizate
(albastrul, roşul, verdele, mai rar galbenul). Rîndurile sînt caligrafiate la distanţe
perfect egale. Caracteristic uncialei medievale gotice este duetul paleografie latin
ca şi cel francez; ligamente de litere, abrevieri de cuvinte, litere din cuvînt foarte
apropiate între ele.
O
particularitate a Codicelui Burgundus este completarea oricărei suprafeţe
rămasă goală în text cu ^ornamente mici ce nu depăşesc rîndul scris; ele contri
buie la bogăţia graficii pictate.
Ilustraţiile (enluminuses, miniaturile) Codicelui în majoritatea cazurilor ocupă
mai mult de jumătate din suprafaţa paginii. Sub ea, în dreapta literei iniţiale a
textului urmează numai 3—4 rînduri de text latin sau latin şi francez. Miniaturile
aghiografice
ilustrează antifoanele sfinţilor şi
apostolilor respectivi: Filip, Iacob,
Ana, Mihail, Cristofor, Ioan Botezătorul, Paul,
Eustaţiu, Dionisie, Francisc, Toma.
Nicolae şi Ştefan. Cele din ciclul Sfintei Fecioare reprezintă: Naşterea Fecioarei,
Maria cu copilul, Fecioara Mamă, Fuga în Egipt şi Epifania. Altele sînt inspirate
din Patimile D om nului: Răstignirea pe cruce, Hristos însîngerat (Christ de Pitie),
Crucifixul cu Sfîntul Duh. Portretele evangheliştilor: Luca, Marcu, Ioan cu simbo
lurile respective, formează a patra categorie.
In perioada carolingiană, subliniază autorul, pictura cu aur a foilor de per
gament sau hîrtie se făcea cu pulbere de aur lichefiat. în pictura grafică gbtică
suprafeţele fără text sînt acoperite cu pătrăţele (Codex Burgundus) sau romburi re-
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zultate din tăierea foartă fină a unor foiţe de aur. Această operaţie duce la o im i
tare a rareloi mozaicuri antice şi a mozaicurilor frecvente în arta bizantină. «Mo
zaicul» aurit aplicat pe pergament devine o particularitate tehnică frecventă a graiicii gotice. In plus, miniaturile au şi valoare de document. în cadrulobiceiului
burgund se poate vorbi de această valoare în legătură cu scenele Epifania si Dum
nezeu vesteşte păstorilor naşterea lui Iisus, în care pieptănătura şi îmbrăcămintea
unora din personaje mărturisesc originea burgundă a picturii.
Alt specific al Codicelui, de valoare artistică superioară îlprezintă şi chena
rele care înrămează paginile miniate sau chiar pe cele care^Tu numai text.
Datarea Codicelui Burgund. — Se observă că manuscrisul nu are nici o în 
semnare care să ajute la identificarea caligrafului sau pictorului autor al acestui
monument de artă grafică. Nu există nici posibilitatea să datăm cu precizie
anul
cînd s-a începui şi terminat scrierea codicelui. Insă toate însuşirile grafice şi mi
ni aturistice îl situează în secolul aii XV-lea şi anume în prima lui jumătate, ca
expresie a artei gotice elevate. Prof. Dan Simonescu atrage însă şi atenţia cerce
tătorilor asupra faptului că, prezentînd Codex burgundus după descrierile
altora
(Gustav Becker, Berce Antal), Varju Elemer autorul lucrării Biblioteca Batthyăny
iiin Alba lulia, a reprodus, uneori, şi greşelile lor. Astfel, el consideră că «acest
codice a fost scris în a doua jumătate a secolului al XlV-lea».
Analizînd comparativ manuscrisul se observă «literele de un puternic
duet
■gotic, împodobirea lui luxuriantă şi, în bună parte, realistă, «mozaicul» în pătrăţele
de aur, iniţialele desenate în figuri largi, textul francez într-o limbă mai evoluată,
toate caracterizează arta gotică mai elevată. Dacă vom compara ilustraţiile din
Cartea ceasurilor aparţinînd secolului al XlV-lea (jumătatea lui) cu cele din Codex
burgundus vom observa diferente de măiestrie artistică, suoerioară în caziil codi
celui de la Alba lulia. Aceasta se poate explica printr-o evoluţie experimentală
şi verificată de cîteva decenii. De aceea, precizează autorul, sîntem de părerea
acelor cercetători care-1 datează în secolul al XV-lea. în schimb, opiniile lui Verju
Elemer ca şi ale altor cercetători că miniaturile ar fi creaţia unui miniaturist
francez sau burgund pot fi acceptate. Astfel, putem conchide că această capod
operă de artă gotică a fost lucrată în a doua jumătate a secolului al XV-lea în
Burgundia, de un elev al uneia din şcolile amintite» (p. 12).
Prezentarea manuscrisului se încheie cu o documentată bibliografie.
Pentru importanţa unică a Codicelui burgund redăm cu explicaţii scenele cu
prinse în manuscris. Astfel :
SCENA I : Naşterea Măriei de inspiraţie bizantihă; Sfinţii Ioachim şi Ana şi
o femeie care scaldă copila nou-născută. Elementele decorative sînt luate din rea
litate (cuierul şi copia ţărănească) ceea ce dă o notă laică scenei respective.
SCENA I I : Fuga in E gipt: se remarcă faptul că Iosif, logodnicul Măriei, este
în vîrstă în ciuda reprezentării l u i : mai tînăr în iconografia catolică.
SCENA I I I : Maria cu Pruncul Iisus. Scena constituie frontispiciul «Ceasurilor»
închinate Maicii Domnului. «Cy commence une devote (...) de Notre Dame». Aureo
lele personajelor trădează influenta orientală. Se poate afirma că fundalul aurit ce
imită mozaicul este un laitmotiv al miniaturilor codicelui, conferind o unitate croma
tică deplină şi o preţiozitate rară întregii lucrări.
SCENA I V : Intrarea în biserică (Prezentarea Fecioarei la templu). Familia
sfîntă (Ioachim, Ana şi Fecioara Maria) a ajuns în faţa tempuiului, reprezentat
prin largi trepte de m arm ură: Icoana sprijinită pe altar, înfăţişează estomat (un
fel de vază previziunea), răstignirea Fiului. Deasupra se vede mîna Atotputer
nicului.
SCENA V : Epilania. Miniatura, ilustrînd venirea regilor pentru a-i prezice
lui Hristos înfăptuirea botezului, este una din cele mai frecvente din Livre d'heure.
Pieptănătura ca şi îmbrăcămintea personajului din dreapta pledează pentru origi
nea burgundă a picturii. Scena este de o reală frumuseţe.
SCENA V I : Fecioara-mamă încoronată (Virgo mater). Fecioara singură în pozi
ţie orantă. Ea primeşte binecuvîntarea lui Dumnezeu, care vesteşte pe Născătoarea
Imaculată. Figura ca şi întreaga atitudine a Fecioarei exprimă linişte, seninătate.
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în această privinţă ne Exprimăm convingerea că însăşi Gioconda (Mona Lisa),
celebra pictură de Leonardo da Vinci adăpostită astăzi în sălile Louvrului, repre
zintă pe Fecioara-mamă, fericită că prin ea Emanuel va aduce celor credincioşi îm 
părăţia Tatălui : aşa se explică enigmaticul ei surîs.
Miniatura din scena respectivă este reprezentativă pentru acele rare cazuri
în care pictorul a intercalat în chenarul floral al codicelui burgund animale fan
tastice, îmbogăţind, astfel, repertoriul elementelor decorative.
SCENA V I I : Încoronarea Fecioarei. Miniatura reprezintă o scenă obişnuită în
iconografia catolică inspirată de «dogma» imaculatei concepţii şi «ridicării» cu
trupul la cer. Mîntuitorul a pus pe capul Măriei coroana de împărăteasă a ceruri
lor şi a lumii întregi. Trupul firav al Sfintei Fecioare este îmbrăcat într-o rochie
purpurie şi cu o mantie albastră, veşmînt cu care va apare în toate scenele co
dicelui.
SCENA V I I I : Dumnezeu vesteşte păstorilor Naşterea lui Iisus. Uneori fondul
«mozaicat» al miniaturilor este redus, pictorul introducînd elemente de peisaj cerute
de tema reprezentată. Costumele păstorilor sînt caracteristic burgunde. Interesant că
tema scenei apare şi în colindele româneşti.
SCENA I X : îngerul vesteşte păstorilor Naşterea lui Iisus. Filacteriu ţinut de
heruvimi anunţă, în limba latină, naşterea lui Iisus : «Puer est nobis salvus». A ti
tudinile păstorilor impresionează prin firescul lor, relevînd, totodată, deosebitul
simţ de observaţie al miniaturistului.
Scena este simplă, de o rară şi profundă naturaleţe; probabil acesta a fost
şi motivul pentru care a fost reprodusă şi pe coperta cărţii.
SCENA X : Naşterea lui Iisus. Pentru prezentarea acestei teme biblice picto
rul a ales o variantă mai rar întîlnită, anume Naşterea Mîntuitorului într-o încă
pere vecină cu staulul vitelor. în prim plan Fecioara Maria cu Dumnezeu-Tatăl (?)*
Prin plasarea personajelor artistul a reuşit să creeze o
anumită perspectivă.
SCENA X I : Circumcizia. Tema biblică narată este foarte rară în iconografia
creştină. Chipurile personajelor sînt individualizate, pictorul reuşind să redea cu
deosebită măiestrie spaima firească a Pruncului Iisus.
SCENA X I I : Cruciiixul. Frontispiciu al textului vechi francez c u : «Cy commencent Ies heures de la croix» miniatura reprezintă pe Iisus răstignit pe cruce,
în vîrful dealului Golgota. In dreapta sa, Maica Domnului îndureată; în stînga
Maria Magdalena. Tipicul explicativ este scris în limba franceză, în timp ce tex
tul rugăciunii este alcătuit din versete latineşti. Icoana şi ancadramentul formează
un ansamblu artistic incomparabil şi inedit, fiindcă de obicei lîngă cruce apar în
iconografie Maica Domnului şi Sfîntul Ioan Evanghelistul.
SCENA X I I I : Hristos însîngerat. Compoziţia sobră ca şi tonurile mai reţinute
sînt în concordanţă cu gravitatea temei biblice. «Le Christ de Pitie». De altfel în
redarea acesteia miniaturistul a ales o variantă mai puţin folosită în lucrări de
acest gen.
Observăm că în imagine apare Mîntuitorul Hristos arătîndu-şi mîinile, coasta
şi picioarele însîngerate. Este vorba de arătarea Domnului Iisus după înviere Sfin
ţilor Apostoli, printre care de această dată la 8 zile, se afla şi Toma-îndoielnicuL
SCENA X IV : Sfînta Taină. Miniatura constituie frontispiciul «orelor» închi
nate sfinţilor, apostolilor şi martirilor. Trimiterea este prezentată pe trei planuri,
potrivit manifestărilor (nu «ordinii ierarhice», fiindcă Dumnezeu este Unul în fiinţă)
domină imaginea lui Dumnezeu-Tatăl. Din pieptul lui iese Sfîntul Duh, în chip de
porumbel, care priveşte la Iisus răstignit.
SCENA X V : Evanghelistul Luca. In scenele în care sînt înfăţişaţi evangheliştii, miniaturistu'l Codex-ului Burgundois a respectat întocmai tradiţia, imaginea
fiecărui evanghelist fiind întotdeauna însoţită de simbolul iconografic obişnuit. în cazul
Sfîntului Luca acest simbol este boul.
SCENA X V I : Evanghelistul Marcu înfăţişat cu o figură concentrată asupra
textului volum enului: Pe filacterul ce iese din gura leului simbolul iconografic al
evanghelistului — este scris numele lui Marcu.
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X V I I : Evanghelistul Ioan. Evanghelistul este prezentat ascuţind pana
ciocul vulturului — -simobulul reprezentativ — flutură un filacter pe
inscripţie din care se mai poate descifra... «Gloria Tibi» (Domine).
X V I I I : Psalmistul David. Miniatura — scrie în tipicul explicativ —
frontispiciu «orelor» întocmite cu fragmente din psalmii împăratului

In centrul geometric al cadranului psalmistul şade pe un scaun aurit, privind
spreun altar pe
care se află un potir de aur.
SCENA X IX : Ioan Botezătorul, în pustiu. Prin expresia feţei lui Ioan Botezătorul şi prin cîteva elemente de peisaj, miniaturistul reuşeşte să sugereze singură
tatea sfîntului, izolarea sa de lume ; pare că duce conversaţii cu «Mielul» de pe maluî
Iordanului.
SCENA X X : Apostolul Pavel. Prezentarea Apostolului Pavel cu Biblia şi spa
da are ca sursă «Epistola sa către evrei» în care face o relaţie între Vechiul Tes
tament şi sabie (Cuvîntul lui Dumnezeu). De remarcat forma săbiei identică cu cea
a armei burgunde.
SCENA X X I: Apostolul Toma. Simbolica miniaturii:
«necredinciosul» Toma
devine pînă la sfîrşit susţinătorul Bisericii. Gama cromatică este redusă : albastrul,
galben-auriu şi o pată roşie (crucea şi acoperişul bisericii).
SCENA X X I I : Apostolii Filip şi Iacob. Scenă de o uimitoare plasticitate, cre
ată de expresivitatea figurilor şi gesturilor celor două personaje. Filip ţine la subsoară un toiag cu 3 noduri (în partea superioară) şi un ciucure la mijloc.
SCENA X X III : Arhanghelul Mihail şi Satana. Ca şi în iconografia ortodoxă
(N. Cartojan, «Cărţile populare în literatura românească») Arhanghelul Mihail este
prezentat în luptă cu satana, înfăţişat în chip de monstru păros, cu un cap mare,
disproporţionat faţă de corp.
SCENA X X I V : Sfîntul Cristofor. Miniatura reprezintă, de fapt, traducerea în
imagine a numelui acestui s fîn t: Hristofor -= purtătorul lui Hristos, Sfîntul ducînd
pe umeri pe Iisus, străbate un rîu mărginit de munţi abrupţi.
SCENA X X V : Martiriul Sfîntului Ştefan. Tipicul de sub ilustraţie numeşte pe
Sfîntul Ştefan «protomartir». Sfîntul, lovit în mod violent cu pietre de către doi
călăi, primeşte binecuvîntarea lui Dumnezeu. Ucigaşii sînt înveşmîntaţi grotesc.
SCENA X V I: Sfîntul Nicolae. Spre deosebire de 'iconografia ortodoxă, în
această miniatură, patronul Lorenei este prezentat tînăr. Veşmintele indică pe Sfînt
în s lu jb ă : sfita sau felonul albastru de tip catolic, epitrahilul alb cu bordură gal
benă şi tunică cu bordură roşie. Tinerii care primesc botezul au tonsura francis
canilor *.
SCENA X X V II : Vedenia Sfîntului Francisc. Sfîntului Francisc îi apare Iisus
răstignit fără cruce. Din mîini, din coasta dreaptă şi din picioare se îndreaptă îns
pre sfînt 5 raze roşii. Tonsura capului este cea a franciscanilor, ordin monahal în 
temeiat de Sfîntul Francisc din Assisi (1209). îmbrăcămintea sfîntului este caracte
ristică aceluiaşi ordin.
Miniatura serveşte ca frontispiciu la rugăciunile (antifoane — fragmente de
psalmfl) adresate sfîntului.
SCENA X X V III: Sfîntul Eustaţiu. Cunoscuta viaţă în imagini a Sfîntului.
SCENA X X I X : Sfîntul Dionisie (Saint Denis). Această miniatură — ca multe
altele — ilustrează marea influenţă exercitată de legendele populare asupra icono
grafiei. Legendele hagiografice culese de scriitorul francez Hilduin (f 842) istori
cesc faptul că Sfîntul Dionisie a fost martirizat pe un munte, lîngă Paris «Mont
de martyrs» (azi Montmartre), tăindu-i-se capul (272). După decapitare, s-a ridicat
In picioare, a luat în mîna stîngă cîrja epriscopală (fusese episcopul Parisului) şi
•
Asupra acestei scene s-ar putea preciza : a) S fîntul Nicolae apare într-adevăr tîn ă r,
fiindcă • era la începutul m isiunii sale arhiereşti ; b) «Tinerii franciscani» nu sînt decît fetele
miluite de sfînt care apoi probabil s-au botezat ; c) Influenţa este ortodoxă sau înainte de 1054
fiindcă în calendarul catolic, Sfîntul Nicolae nu este prăznuit ca la
ortodocşi.
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în mîna dreaptă propriul lui c a p ; în locul capului a răsărit un soare cu raze.
în poziţia prinsă în miniatură «Sfîntul merge cu paşi siguri pînă la locul unde s-a
ridicat abaţia «St. Denis».
SCENA X X X : Sfinţii Ioachim şi Ana. Scenă comună celor două mari Biserici
creştine. Viaţa de familie a celor doi sfinţi, părinţii Sfintei Fecioare Maria, simbo
lizează armonia. Este unica miniatură a Codex-ului Burgomdus în care personajele
sînt încadrate)i de un decor arhitectonic — zidurile cetăţii Nâzaret.
SCENA X X X I : îngerul vestind Sfintei Ana, Naşterea Fecioarei. într-o inscrip
ţie scrisă pe un filacter îngerul îi arată sfintei Ana misiunea ce i-a fost dată de
Dumnezeu.
SCENA X X X II : Sfînta Familie. în descendenţă maternă, familia sfîntă este
înfăţişată în trei planuri : Sfînta Ana, fiica ei, Fecioara Maria şi Iisus, fiul Măriei.
Mişcarea întregii scene este dată de liniile sinuase ce desenează siluetele perso
najelor.
SCENA X X X III : Maica Domnului, Sfînta Ana şi Maria Magdalena. Frontispi
ciul miniat al paginilor cu care «încep amintiri (scurte date biografice, imnuri sau
ode sacre) ale multor fecioare şi martire». «Tipicul», scris cu cerneală roşie în
limba franceză veche, aminteşte numai numele Măriei Magdalena (în dreapta ima
ginii). Realizarea faldurilor veşmintelor relevă grija pentru detaliu a pictorului.
Pentru redarea măiestriei scrisului, gustului culorii şi caracterelor de literă,
autorul găseşte bine-venit a împodobi cartea cu cîteva exemple.
SCENA X X X IV : Pagini de manuscris. Chenarele marginale sînt de două fe
luri în toate codicele : unele înconjură pagina întreagă, pe toate cele patru laturi
ale ei (pagina din stînga); altele împodobesc pagina numai pe o latură, de obicei
pe cea din stînga. Desenul, de o fineţe impresionantă este caracteristic miniaturilor
burgundă şi flamandă ale artei gotice. Asemenea împodobiri marginale sînt pro
dusul meşterilor zişi din şcoala din Bedford şi a lui «Boucicant».
SCENA X X X V : Iniţialele. Literele care încep un capitol sînt majuscule bogat
-ornate floral. Literele care încep versetele sînt majuscule puţin mai mici, fără îm
podobiri sau cu împodobiri reduse. Semnalăm din această pagină şi benzile care
împlinesc rîndul acolo unde lipseşte textul. Este o pagină cu decoraţie de mare
gust artistic; de o măiestrie tehnică remarcabilă prineleganţă,claritate, propor
ţie. Lujerul marginal sau chenarul măresc efectul decorativ.
SCENA X X X V I: Scriere gotică. Este un exemplu de înaltă măiestrie cu litere
proporţionale, cu majuscule unciale şi ornament specific locurilor.
Un rezumat în limbile franceză şi germanăprecum
şi lista ilustraţiilor
(în
limbile franceză şi germană) încheie volumul.
Condiţiile grafice în care a apărut măresc interesul de a avea lucrarea ca do
cument de artă creştină existent în ţara noastră.
Cele două Codex-uri intră astfel nu numai în Patrimoniul cultural naţional,
ci, prin publicare, devin un bun al tuturor credincioşilor. — (Diac. P. I. David).

Răzvan T h e o d o r e s c u , Bizanţ, Balcani, Occident la Începuturile
culturii medievale româneşti (secolele X — X IV ), Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1974.
Dacă este adevărat că monumentele evului mediu românesc sînt prezentate în
excelente opere de sinteză (cum ar fi Istoria artei feudale în ţările române, de prof.
Virgil Vătăşianu şi, mai recent, Istoria artelor plastice în România, apărută sub egida
Institutului de istoria artei), realizările artistice şi, mai cu seamă cultura epocii pri
mului ev mediu timpuriu, nu a făcut pînă în prezent obiectul unor studii mai ample,
care să însumeze cercetările remarcabile, însă cu un caracter parţial, din ultimele
•decenii. Scrierile istoricilor de artă de pînă la ultimul război mondial, lasă impresia
c ă arta şi cultura românească încep cu întemeierea statelor Ţării Româneşti şi
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Moldovei, care a avut loc la mijlocul secolului al XlV-lea, deoarece monumentele de
«artă majoră», care s-au păstrat în bună stare şi prezintă o importanţă artistică
incontestabilă, datează din această epocă. După ultimul război mondial, rezultatele
săpăturilor arheologice, descoperirea unor izvoare inedite, studiul aprofundat al teza
urului folcloric şi al instituţiilor tradiţionale, au permis unor savanţi de renume, ca
P. P. Panaitescu, să aducă o serie de contribuţii la reconstituirea peisajului cultural
al secolelor X — XIV, epocă în care apar fenomenele de cultură care au însoţit con
turarea primelor voievodate şi care, vădindu-le prezenţa, le ilustrează totodată şi
viziunea lor spirituală.
Aşa cum se poate deduce din titlu (Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile
culturii medievale româneşti), Răzvan Theodorescu, ale cărui studii apărute în publi
caţiile de specialitate au urmărit să pună în lumină o suită de fenomene culturale
din acest lung şi impenetrabil ev întunecat, şi-a propus, de data aceasta, să con
sidere atît contribuţiile .predecesorilor săi cît şi propriile sale studii parţiale într-o
amplă prezentare a culturii româneşti a evului mediu timpuriu, cu durabilele sale
elemente de tradiţie locală şi influenţele ariilor de civilizaţie străine. Este vorba de
acţiunea eficientă, asupra trunchiului culturii autohtone, cu rădăcinile în preistorie
şi coroana în vectorul presimţit al viitorului, a celor trei zone de cultură : Bizanţ,
Balcani, Occident, care se succed din punct de vedere geografic într-o desfăşurare
în evantai, avînd, în mod semnificativ, ca centru şi punct de plecare, Bizanţul şi
influenţa fundamentală a artei bizantine. Această disociere teoretică a influenţelor
care au acţionat asupra artei româneşti de început, nu exclude interacţiunea lor re
ciprocă, după cum, îmbogăţirea ţărilor române cu valori legate de stiluri sau şcoli
ale etniilor vecine sau mai îndepărtate, nu pune în discuţie vitalitatea propriei struc
turi sau forţa sa de răspîndire. Una din cafităţile acestei cărţi este de a nu gene
raliza fenomene care nu pot fi încremenite în formule şi de a nu mutila aspectele
plurale, proteice, chiar aparent contradictorii pe care istoria culturii — avînd în ve
dere obiectul cercetării sale şi obiectivele propuse — trebuie să le considere şi să
le prezinte ca atare.
Structurarea etajată, geometrică, a titlului poate fi regăsită în sumar, unde cele
şapte capitole (cu excepţia celui care prezintă istoria problemei), sînt concepute ast
fel : primele două conţin ^premisele lucrării (etapa premedievală şi aceea a evului
inediu timpuriu), ultimele două concluzii : cele trei entităţi culturale (Balcani, Bizanţ,
Occident) în arta regiunilor caripato-danubiene şi teoria «coridoarelor culturale» ; în
sfîrşit trei capitole care formează miezul lucrării, prezentînd cele trei coordonate ale
vieţii în secolele X III şi X IV : cadrul social-politic (cap. IV), organizarea ecleziastică
(cap. V) şi ideologia (cap. VI). Constatăm că atît miezul cît şi concluziile cărţii lui
Răzvan Theodorescu se opresc asupra epocii secolelor XIII şi XIV, ceea ce ne în 
găduie să reţinem şi o concepţie originală şi în ceea ce priveşte împărţirea pe
perioade, impuse de realităţile cercetării însăşi.
Această structurare ne apare foarte importantă, dacă ne gîndim la dificultăţile
prezentării trăsăturilor esenţiale ale unor epoci atît de diverse şi cu implicaţii în
adîncime atît de dificil de descifrat cum sînt cele din evul mediu îndepărtat.
Planul lucrării (asupra căruia am insistat deoarece vădeşte vocaţia autorului
pentru logică, vocaţie care apare şi în aparatul ştiinţific) oglindeşte în realitate înlăn
ţuirea riguroasă a ideilor, o apreciere corectă a valorilor şi fenomenelor de cultură,
totul exprimat într-un sti'l pasionat, în care simţim .atracţia pentru orizonturi largi,
un mod de a asocia şi de a disocia, de a stabili analogii şi de a deschide perspec
tive proprii genului — istoriei culturii — dar şi autorului personal.
Apărută către sfîrşitul epocii premedievale, dintr-o sinteză în care elementul
clasic era preponderent, cultura românească s-a găsit în zona de confluenţă a două
arii care s-au întrepătruns în cursul secolelor X—XIV, de la Novgorod la Dunărea
<le Jos şi de la marea Adriatică în Sicilia şi pînă în Orientul latin : pe' de-o parte
civilizaţia bizantină, care s-a răspîndit de asemenea în Serbia şi Bulgaria (civilizaţie
bizantino-slavă), pe de altă parte aria culturii occidentale, cu sferele, mai apropiate
do ţările române, ungureşti şi italo-pontice. Totodată, aceste contacte şi aceste influ
enţe întîlnesc trunchiul viguros al tradiţiilor locale, apărut din influenţa civilizaţiei
lomane asupra rădăcinii etniei indigene, o cultură populară asupra căreia au acţionat
atît impactul bizantin cît şi cel venit din Occident. Cu toate că punctul de plecare
al autorului, enunţat în titlu, este secolul X (moment al apariţiei protoromânilor şi
tn consecinţă a unei culturi româneşti), el urcă pînă la izvoarele acestei culturi,
II
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traversînd etapa de formaţie a poporului român, într-o zonă unde putem descifra
trăsăturile care au însoţit etnogeneza ca şi premisele viitoarelor realizări.
Dincolo de procesul de interpenetrare pe orizontală (în direcţia paralelelor geo
grafice), considerînd raporturile între entităţile româneşti şi lumea bizantino-sîavă
sau aceea central-europeană, găsim — structurate după aceeaşi schemă arhitecturală
«in more geometrico», proprie autorului — două coordonate majore pe verticală (în
direcţia meridionalo-geografice), postuilîndu-se cele două «coridoare culturale», care
au nutrit cele două zone creatoare de cultură română superioară depăşind orizontul
culturii populare a evului mediu timpuriu. Aceste două zone, numite de autor Dunărea
c/c Jos occidentală şi Dunărea de Jos orientală, corespund Banatului, Olteniei şi
Ţării Româneşti occidentale şi, respectiv, Dobrogii, Moldovei, cu valea Şiretului şi
regiunilor răsăritene ale Ţării Româneşti. Prin aceste zone <«internaţionale», aceste
ferestre deschise către lume, s-au efectuat pînă în secolul al XV-lea schimburile cu
ţările vecine, cele care prezentau o organizare superioară, ceea ce a dus la un
avînt al acestor zone, nu numai din punct de vedere cultural, dar şi din cel al
structurilor politice, realităţilor economice. Aici, la cele două extremităţi ale Dunării
de Jos, demonstrează Răzvan Theodorescu, au apărut şi s-au consolidat primele forme
evoluate ale vieţii medievale politice, religioase, artistice, s-au manifestat primele
semne ale unei integrări culturale efective a românilor în arii de civilizaţie superioare.
Legăturile şi schimburile cu popoarele vecine, cu tradiţii mai vechi au determi
nat naşterea unui curent cultural «internaţional», legitimînd prezenţa statelor româ
neşti în concertul statelor europene, legitimitate care poate fi dedusă din faptul că
voievozii noilor state sînt recunoscuţi de Patriarhia din Constantinopol.
Printr-o schimbare de unghi, ne este de asemenea prezentat rolul jucat de cul
tura românească la începuturile sale în acest larg context din care fac parte ţările
sud-dunărene şi Europa Centrală. Pe cele două versante ale Carpaţilor consonanţe
culturale net definite justifică apariţia anumitor trăsături comune pe care autorul
le explică subliniind că, dincolo de cele două zone ale Dunării de Jos şi a circulaţiei
plurale a valorilor, şi deasupra lor, se năştea unitatea tuturor românilor. Punînd în
evidenţă ritmul circumstanţelor istorice şi realizărilor culturale în cele trei mari pro
vincii istorice româneşti, autorul distinge, în cadrul acestei unităţi, trăsăturile specifice
care, începînd din etapa premedievală, vădesc fertila diversitate a culturii româneşti.
Răzvan Theodorescu urmăreşte totodată succesiunea revelantă a cîtorva categorii
sociale de prim plan, care au conferit o notă specifică societăţii româneşti, în etapa
care însumează secolul al XIII şi începutul celui următor.
între 1250 şi 1330 se constată cristalizarea definitivă a unei feudalităţi laice
nord-dunărene, între 1340 şi 1370, aceea a unei feudalităţi eccleziastie şi, în sfîrşit,
între 1370 şi 1400, aceea a monahismului.
Autorul a distins într-un mod foarte nuanţat fenomenele culturale specifice pen
tru aceste etape ale perioadei premedievale, punîndu-le în lumină trăsăturile, pînă
la rezultanta constituind punctul de maturitate al acestei culturi, care coincide cu
începutul lungii şi strălucitei domnii a lui Mircea cel Bătrîn.
Una din contribuţiile cele mai importante ale lui Răzvan Theodorescu constă în
modul de a încadra cultura românească a secolelor X— X/V în contextul european
mai larg, ceea ce îi permite să surprindă fenomene complexe şi care imprimă un sur
plus de semnificaţie detaliilor. Această proiectare în cadru! civilizaţiei europene
implică o cunoaştere amplă nu numai a zonelor luminate de acest focar de civili
zaţie care a fost Bizanţul şi care prezintă acest colorit pe care cultura bizantină l-a
imprimat civilizaţiei lumii slave, dar şi temeiurilor culturale ale Europei Centrale,
legate de fenomenul evului mediu occidental.
Autorul aplică o metodă nouă în cercetarea şi prezentarea etapei de început a
culturii ţărilor române, etapă deosebit de semnificativă pentru desfăşurarea ulterioară
a acestei culturi. Prin acordul între zone geografice judicios delimitate, de un foarte
mare potenţial cultural şi momentele unor modificări cruciale, printr-o observaţie
atentă, care cuprinde conversiunea şi fuziunea unor anumite valori şi influenţe, prin
tr-o detaşare teoretică a virtualităţilor fenomenelor artistice sporadice sau determi
nante pentru configuraţia culturală ulterioară a ţărilor române, Răzvan Theodorescu
ne lasă impresia de a se ocupa de un fenomen viu, ale cărui date ne sînt prezentate
cu siguranţă dar şi cu o circumspecţie riguroasă.
Originile culturii medievale româneşti sînt studiate în ansamblul lor, ţinîndu-se
seama de diversele discipline, dar urmînd firele conductoare şi structurile omogene
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ceea ce conferă cărţii o remarcabilă unitate şi pune în evidenţă atît oportunitatea
unor anumite obiective de perspectivă, ca şi mijloacele ştiinţifice de a le ajunge.
Pentru claritatea expunerii, fenomenele artistice autohtone şi cele ale civilizaţiilor
limitrofe apar teoretic disociate de contextul în care ele au apărut, dar perspec
tiva istorică şi consistenţa geografică sînt în permanenţă prezente. Autorul nu con
fundă disocierea sistematică cu unitatea reală a fenomenelor adesea înlănţuite sau
inextricabil contopite, nici reprezentările esenţiale cu multiplicitatea şi complexitatea
fenomenului cultural în sine.
Se înţelege că, pentru perioada studiată (secolele X— XIV), materialul analizat
este specific : dacă pentru perioada medievală propriu-zisă există monumente de artă
«majoră» şi diferite scrieri, în ceea ce priveşte perioadele anterioare, autorul a tre
buit să considere mai cu seamă rezultatele săpăturilor şi elementelor tradiţionale
perpetuate de folclor şi artele populare, izvoarele documentare fiind mult mai sărace.
Răzvan Theodorescu a vădit criterii foarte sigure stabilind o ierarhie a fenomenelor
culturale sau seleotînd exemplele, revelînd cu aceeaşi -competenţă fenomenele gene
rale şi punctele terminale ale unor ramificaţii foarte fine care nutresc structura în
întregul ei. El găseşte trăsături de unire semnificative între arta populară! (care, în
studiile relative la perioadele mai tîrzii apare prezentată separat), într-un joc de
interferenţe care reflectă latura raporturilor sociale în epoca premedievală.
Baza documentară a cărţii este foarte bogată şi pune în evidenţă nivelul său
ştiinţific.
Autorul a consultat o bibliografie vastă : lucrări de specialitate, izvoare tipă
rite, material de arhivă, studii şi articole de revistă (acestea din urmă grupate într-o
grăitoare Listă de abreviaţii bibliografice) dovezi ale amploarei informaţiei sale.
Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti este o
operă pluridisciplinară, care reclamă cunoştinţe despre activităţile şi manifestările
cele mai diverse, în primul rînd cele care exprimă cultura unei e tn ii; este o carte
care inserează fenomenul românesc în liniile de forţă ale istoriei universale, prezentînd procesul de constituire a realităţilor culturale de mai tîrziu. Această imensă
fuziune în creuzetul secolelor X — XIV nu ar fi putut găsi un autor mai indicat decît
acest eminent istoric de artă cu o excelentă formaţie de istoriograf şi arheolog.
Pavel CHIHAIA

D i r e c ţ i a g e n e r a l ă a Arhivelor Statului din R. S. România,
Documente privind istoria Dobrogei (1830— 1877), volum întocmii
de Tudor Mateescu, 344 p. -j- 8 facsimile, Bucureşti, 1975.
Apărut sub egida Direcţiei generale a Arhivelor Statului din Republica Socialistă
România, volumul întocmit de Tudor Mateescu cuprinde documente din perioada ulti
melor decenii ale stăpînirii otomane asupra pămîntului românesc al Dobrogei.
In introducerea care precede înşiruirea documentelor, Tudor Mateescu îl fami
liarizează pe ctititor cu istoria celor 400 de ani, cît această provincie dintre Dunăre
Vi Marea Neagră s-a aflat sub administrarea Imperiului turcesc. Cucerită de Mehmet
I, în 1417, Dobrogea a cunoscut noile instituţii impuse de cuceritori, care au căutat
•wi înlocuiască vechile instituţii româneşti; cetăţile dobrogene au primit garnizoane
turceşti, viaţa economică a fost orientată spre Oonstantinopol, şi s-a trecut, încă din
socolul al XV-lea, la colonizarea provinciei cu turci şi tătari, precum şi la înlocuirea
vechii toponimii româneşti cu una turcească, în ce priveşte mai ales localităţile,
lotuşi, populaţia românească a continuat să rămînă elementul etnic majoritar şi
mitohton al provinciei şi să-şi păstreze din instituţiile proprii. Această populaţie a
continuat să crească atît prin sporul natural, cît şi prin venirea din provinciile
lomâneşti de la stînga Dunării a unui mare număr de români, fugiţi din cauza asu
pririi sociale, sau veniţi ca oieri, prin «transhumanţă, şi rămaşi pe aceste meleaguri.
S<» remarcă şi faptul că, în mare măsură, toponimia- românească n-a putut fi exclusă
<lc* la noile denumiri oficiale turceşti, care în unele cazuri doar au dublat-o, iar în
nltole chiar au adoptat-o.
De-a lungul întregii perioade de peste patru veacuri şi jumătate cît a durat
dominaţia otomană, Dobrogea a păstrat strînse legături în toate domeniile, cu
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provinciile româneşti de la stînga Dunării, şi îndeosebi cu Ţara Românească de la
care fusese desprinsă în 1417. Documentele româneşti — «aproape complet negli
jate pînă acum pentru reconstituirea trecutului Dobrogei» — deosebit de numeroase
în ultimele decenii ale stăpînirii otomane, scot în evidenţă faptul că pe la mijlocul
secolului al XlX-lea s-a produs o orientare aproape directă a Dobrogei spre Princi
pate şi apoi spre România, adeverindu-se încă o dată dorinţa permanentă a româ
nilor spre unitate naţională şi politică.
Documentele româneşti privitoare la Dobrogea, emise fie în interiorul provinciei,
fie la stînga Dunării, îşi sporesc valoarea şi numărul după Pacea de la Adrianopol din
1829, în urma căreia autonomia Principatelor se întăreşte şi se instituie coridorul
carantinal de-a lungul Dunării. în aceste condiţii, trecerile peste fluviu erau posibile
numai cu respectarea unor formalităţi, cu ţinerea unor evidenţe scrise, de unde a
rezultat bogăţia documentelor şi deci posibilitatea reconstituirii aspectelor multiple
ale vieţii dobrogene din ultimele decenii de dominaţie otomană. Cele 278 documente
adunate în acest volum prezintă informaţii cu privire la un mare şi variat număr de
aspecte ale istoriei Dobrogei din această perioadă : viaţa economică, socială, eveni
mente poltice mai deosebite, situaţia militară, demografică şi etnică, starea sanitară,
viaţa şi activitatea «mocanilor» veniţi din Transilvania etc. Rezultă din documentele
prezentate că relaţiile Dobrogei cu teritoriile româneşti de la stînga Dunării au fost
mult mai strînse decît s-a crezut pînă acum şi că, în comparaţie cu celelalte grupuri
etnice, românii de aci au predominat ca număr şi au fost răspîndiţi pe cuprinsul
întregii provincii.
Cît priveşte viaţa religioasă, documentele ne dau ştire despre Mitropolia Româ
nească a Dristrei, construirea unor biserici româneşti, despre unii preoţi români,
despre silniciile exercitate asupra românilor ca să treacă la mahomedanism etc. Pre
zentăm şi în rîndurile ce urmează unele dintre aceste documente.
Documentu lnr. 39 din 12 iulie 1836 (Călăraşi) cuprinde un raport al Ocîrmuirii
judeţului Ialomiţa către Vornicia Trebilor din Lăuntru, despre «Popa Ivancea, ce au
trecut din Turchiia» cu dorinţa de a se stabili la stînga Dunării, de unde era de
origine. Documentul arată că «adueîndu-se din cei mai bătrîni lăcuitori ai satului
Dichiseni, de unde au arătat că este de fel, li s-au făcut cercetare şi au răspuns
că moşul numitului popă au fost din ai lor şi după vremi s-au strămutat în Turchia,
împreună cu tata al popi(i), anume Stroie, tînăr fiind, şi acela însurîndu-se au făcut
pă acesta... S-au întrebat popa unde voieşte a şădea şi zise că la satul Ceacul dintr-acest judeţ, unde loc-uitor(i) -au pus în lucrare a clădi biserică».
Despre trecerea cu sila acreştinilor ia islamism,— şi în acest al XlX-lea secol
— ne informează Documentul nr. 51, care este un raport din 8 martie 1837, al ca
rantinei Brăila către Obşteasca Inspectorie a carantinelor liniei Dunării. în acest
raport se arată că «un Ahmet turcu(l), în vîrstă de ani douăzeci, s-au arătat la caran
tină, că el fiind de fel creştin pravoslavnic, numit Gheorghe, şi de mic copil *rămî(i)nd săTac şi strein de părinţi la Silistra, cu sila s-au turcit şi acum, fugind de
acolo, au venit a trece în prinţipat, cu cerere ca iarăşi să-şi primească legea sa şi
să se boteze, neputînd a mai suferi supt acel fel jug». Raportul precizează că «el
nu voieşte nici într-un chip a să mai întoarce iarăşi înnapoi în Turchiia».
La fel, Documentul nr. 98, raport al punctului Brăila către Dejurstva Oştirilor
din 18 sept. 1844, arată că «un rumân, anume Zaharia Nioa Stroe, trecînd de la
Turchia cu o luntre la pichetul Raţa no. 185 a spus soldaţilor că el este din Tran
silvania, de la satul Betleem (Beclean), trecut în Turchia, în anul 1841, cu oile unui
mocan şi că stăpînul său la întoarcerea sa în prinţipat, l-a lăsat acolo. De atunci a
fost slugă la un tătar, însă acum, vrînd prin silnicie a-1 turci, a trecut aici ca să
scape».
Fuga la stînga Dunării a românilor din Dobrogea din cauza asupririi sociale,
politice sau religioase, a ajuns, în această perioadă să depăşească procesul invers, mai
ales că samavolniciile săvî'rşite de stăpînirea otomană ajungeau pînă la uciderea în
masă a creştinilor, cum rezultă din documentul nr. 88. Este vorba de un raport al
carantinei Călăraşi către Comitetul Carantinelor, din 17 mai 1843, în care se arată
că «pe la satile Calipetra, Popina şi altile, din serhatul Silistrii, s-ar fi urmînd o
tăere de creştini», începută la 11 aprilie, «trăindu-se pînă astăzi douăzeci şi două de
suflete, dintre care... au văzut trupuri tăete, trecînd pă apa Dunări(i)».
într-un raport al carantinei Galaţi către Inspectoria generală a carantinelor liniei
Dunării din 6 aug. 1851 (documentul nr. 148) se arată că «Turcii de prin sate, ...din
bigoterie... tot împilează pe creştini».
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In interogatoriul luat, la 10 ian. 1854, de carantina Călăraşi lui Dumitru sin
Enică, despre şederea sa în Dobrogea şi cauzele fugii sale la stînga Dunării, acesta
afirmă : «Am auzit oameni(i) vorbind că să ne tae pă creştini, asta este vorba turci
lor dincolo» (Documentul nr. 177).
Ajutorul dat de Principate bisericii româneşti din Dobrogea este pus în evidenţă
de Documentul nr. 248. Delegatul României la Tulcea şi Sulina trimite ministrului
«Afacerilor Streine al României» un raport în care arată că a primit «trimisul grop
de 100 galbeni pentru ajutorinţa sfintei biserici române d-aici... şi nu numai preoţii
locali s-a(u) foarte bucuratără, dar însumi de bucurie nu ştiu în ce chip mai frumos
a vă mulţumi pentru mijlocirea ce urmăriţi în felul acesta pentru o viţă română
din părţile acestea... şi carii să mîndresc cu voi ca nişte fraţi şi patrioţi herbinţi a
patrii noastre şi carii au speranţe a se mai uni cu noi pe viitor». Documentul vorbeşte
şi de un sfînt potir care urma să fie trimis din România acestei biserici.
Rolul pe care preoţimea română l-a jucat în menţinerea conştiinţei naţionale a
românilor din Dobrogea rezultă din preocuparea pe care preotul român Todor Todor
«de peste Dunăre» o are de a «rădica cel puţin fiii noştri naţiunea română». într-o
cerere din 1871, înainte de 4 septembrie, (documentul nr. 258), acesta înaintează o
cerere Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii publice din Bucureşti pentru primirea
fiului său, Popescu Theodor, ca elev la Institutul macedo-român, «astfel ca, după
terminarea studielor, să poată deveni şi el un apostol al luminei naţionale române».
Despre o anume «deşteptare ce animează spiritele tutor (sic!) românilor» din
nordul Dobrogei, ne informează Documentul nr. 261 o scrisoare din 3 aprilie 1873
a Comunităţii române din Tulcea către Mitropolitul Dristrei, Grigorie. în scrisoa
rea iscălită de conducerea comunităţii în frunte cu Pr. Alexandru Negru, Sachelar,
se arată «cu vie plăcere şi nedescrisă bucurie» că «românii din satul Somova, din
cazaua Tulcea, nemaivoind a fi în starea de letargie şi amorţire religioasă în care
<i(u) zăcut pînă acum şi voind a intra într-o stare de lumină şi recunoaştere a
dreptului lor religios, îşi exprimă această dorinţă cătră comunitatea noastră, se
ringajează în condiţiunile obicinuite şi vă recunoaşte pe eminenţa voastră de mi
tropolit în locul lui Dionisie». Din anexa nr. 1 , o adeverinţă iscălită de preotul
Ioan şi alţi locuitori ai Somovei, rezultă că «mitropolitul Dionisie» (în realitate arhiopjscop al Tulcei) de care ţinuseră pînă acum, era grec. în scrisoare, mitropolitul
Grigorie «*al Durostolo-Cervenschi (al Dristrei şi al Cervenvodei) este rugat să in
tervină «pe lîngă înaltul Gubern» şi să obţină aprobarea construirii unei noi bise
rici în satul Somova, întrucît cea veche, cu hramul sfinţilor Arhangheli «este în
ruină şi fiind imposibil d-a mai servi în ea» aşa cum se arată şi în anexa nr. 2
«i documentului. In această anexă se precizează şi faptul că «de religie otomană
n-avem nici un locuitor în sat».
Către acelaşi mitropolit Grigorie al Dristrei, este adresată şi invitaţia din 5 iulie
1873 de către «Eforia Scoalei române din Tulcea» (Documentul nr. 262), cu rugă
mintea de a prezida, «pentru încurajarea elevilor la învăţătură», examenul de sfîryt de an, care urma să se ţină, la 8 iulie «în localul şcoalei din curtea bisericii
Sf. Nicolae». Invitaţia este iscălită de membrii comitetului şcolar condus de Preotul
Alexandru Negru.
Pentru uşurinţa cercetării materialului cuprins în volum, autorul prezintă la
începutul cărţii un Rezumat al documentelor. La sfîrşitul lucrării se află un Glosar,
niprinzînd termeni arhaici, regionalisme, cuvinte de origine turcească etc., un foarte
util Indice de persoane şi locuri, precum şi opt facsimile ale unor documente.
Dat fiind că documentele româneşti c k privire la Dobrogea în timpul stăpînilii turceşti, publicate pînă acum, sînt foarte puţine, faţă de numărul lor real, pu
blicarea de către Tudor Mateescu a celor 278 de documente — toate inedite — ,
odunate după minuţioase cercetări şi reflectări, din mai multe fonduri şi colecţii
dispersate — constituie un important şi lăudabil aport la îmbogăţirea istoriografiei
imnâneşti cu încă un substanţial instrument de lucru, contribuind la o mai bună
ninoaştere a istoriei ţinutului românesc al Dobrogei şi a legăturilor ei fireşti cu
v<itra strămoşească de la stînga Dunării.
Pr. C. VOICESCU
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3flrOPKfl IflHU: KOJKHH II0EE3H GPIIGKE liHPHAGKE KHhHI’E (Legă
turile în piele a cărţilor chirilice sîrbeşti), Belgrad, 1974, 172 p.
+ 115 ilustraţii.
Cărţile de slujbă ale Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul celor 500 de ani
de folosire, precum şi existenţa manuscriselor scrise şi păstrate pe pămintul Patriei
au fost obiect de cercetare pentru cultura românească veche. Partea componentă a
cărţii şi manuscriselor o formează legătura şi ferecătura. Studierea legăturii de carte
din România a fost făcută de Livia Bacîru în studiul «Vechi legături de cărţi româ
neşti», publicat în revista «Studii şi cercetări de bibliologie», XII, 1974, p. 39—90.
Fiind numai o «introducere în istoria legătoriei în România», după cum a menţionat
autoarea, găsim de cuviinţă a prezenta aici un a'lt studiu, al cercetătoarei iugoslave
Zagorka Janc, care tratează legătura de carte în ţara vecină sîrbă, dar face refe
riri la întreaga problematică a legăturii cărţii în sud-esţ'ul Europei. Studiul evi
denţiază rolul activ al mînăstirilor şi centrelor tipografice în evoluţia artei de legă
tură sîrbă. Cu această ţară Biserica din Ţările Române a avut întinse şi folositoare
relaţii.
Studierea legăturii manuscriselor sud-slave a fost rămasă mult în urma cerce
tării legăturilor cărţii latine şi islamice. De cercetarea acestor manuscrise s-au
ocupat mai ales istoricii şi teologii. In descrierile lor ei au studiat mai ales textul
şi particularităţile lexicale şi paleografice. Abia în secolul al XX-lea cataloagele
manuscriselor slave adaugă şi unele scurte referinţe asupra legăturii. începutul cer
cetării asupra legăturii manuscriselor slave l-a făcut Pavel Simoni cu studiul Infor
maţii despre istoria şi tehnica legăturii artistice a cărţii în Rusia, din sec. al Xl-lea
pînă în sec. al XVII-lea, St. Petersburg, 1903. Au urmat apoi lucrările lui V. Anisimov şi S. Klepikov.
Prima cercetare a legăturii artistice a cărţilor chirilice sîrbeşti a fost făcută
de V. Mosin în cele două volume privind Chirilski rukopisi Jugoslavenske akademije
(Manuscrisele chirilice ale Academiei Iugoslave), Zagreb, 1955. Au urmat apoi stu
diile semnate de R. .Grujici, D. Medakovid, Sekulic, Markovic. In anul 1973, Muzeul
de artă aplicată din Belgrad a organizat o expoziţie a legăturii şi ferecăturii cărţii
din colecţiile iugoslave. In acea expoziţie, care a avut circa 180 de exponate gre
ceşti, islamice, ebraice şi glagolitice, legătura în piele a cărţii chirilice a ocupat
un loc modest.
In capitolul Dezvoltarea legăturii cărţii la sîrbi (p. 12— 17) se arată că pri
mele cărţi printre sîrbi sînt aduse in secolul al X-lea de ucenicii lui Methodie. Ele
erau traduceri în limba slavă şi scrise în alfabetul glagolitic. Nu este nici o îndo
ială că ele erau legate. Cea mai veche legătură slavonă a Evangheliei din Macedonia
de la sfîrşitul secolului al XH-lea are urme de ornamentaţie pe piele. In secolul
al XlII-lea cartea vine din Bizanţ şi Orientul Apropiat. Mai tîrziu cartea sîrbă vine
din Europa. Legăturile cărţii chirilice sîrbeşti sînt foarte modeste comparativ cu legă
turile din Apus şi din Orient. Cărţile sîrbeşti legate, păstrate pînă acum, au ca
particularitate faptul că sînt lucrate în atelierele mînăstireşti şi ornamentate cu aju
torul tiparului şi calupului (ştampei) în imprimare (presare) oarbă. Din secolul al
XVI-lea se va folosi şi «rola» (un mic val pe care sînt gravate ornamente) şi se
va introduce imprimare cu aur. Din acelaşi secol, al XVI-lea, legătura sîrbă va că
păta caractere specifice faţă de cea din Europa medievală. In Europa se ivesc ate
liere de legătură artistică cu caracter laic, pe cînd legătura sîrbă va rămîne pra|dusul atelierelor mînăstireşti pînă în mijlocul secolului al XVIII-lea. De atunci tşi
pînă în primele patru decenii ale secolului al XlX-lea, cărţile pentru Serbia se
tipăresc la Viena, Pesta, Veneţia şi Leipzig. Deşi o parte din poporul Serbiei medie
vale era analfabet, totuşi necesitatea de a avea carte era mare. Stăpînirea turcească
care aducea arderea şi risipirea localităţilor, determina ca numai în cadrul mînăsti
rilor să se poată multiplica cărţile rituale şi de doctrină. Călugării «completau» căr
ţile arse şi luate, copiştifi scriau manuscrisele distruse şi astfel cărţile dobîndeau o
nouă legătură. Mînăstirea în atelierul său copia şi lega cartea cu mijloacele de
care dispunea : acul, aţa, scîndura şi pielea. Fugăriţi de turci, călugării părăseau
mînăstirile arse şi distruse, treceau peste Sava şi Dunăre şi populau versantele mun
toase de la Fruska. Gora, sau treceau mai departe în Slovenia, Croaţia şi Dalmaţia
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de atunci. Ast,fel şi în mînăstirile de la Fruska Gora s-au creat ateliere de copiat,
legat şi restaurat cartea. Şi în Croaţia fugiţii din Serbia şi Herţegovina au creat
centre de legătorle de carte, printre cele mai cunoscute sînt Orahovica (sec. XVII),
Lepavina (1636), Gomirije, Pakra ş.a. Expunerea cuprinde numele legăturilor şi res
tauratorilor.
In capitolul Concliţiunile economice şi costul legăturii (p. 18— 19) se arată că
condiţiile în care trăiau şi munceau legătorii din Serbia medievală pot fi numai în
parte reconstituite. Legătura cărţii era numai o ramură a meseriaşilor din sec. X V I—
XVII-lea. Grija pentru copierea şi legătura cărţii era o preocupare a tuturor stra
turilor sociale, mirenii, monahii, clerul, meseriaşii şi ctitorii contribuie băneşte la
legarea şi înnoirea cărţii sîrbeşti.
întinsul capitol, Tehnica cusutului şi a legăturii cărţii (p. 20—32), relatează că
tehnica cusutului manuscriselor sîrbeşti este preluată de la Bizanţ. Formatul cel
mai răspîndit este în cvarto şi octavo. în folio mare sînt cunoscute manuscrise :
Evangheliile Ostromirov şi Mstislav din sec. al Xl-lea şi Evanghelia cneazului
Miroslav din secolul al Xll-lea.
înfrumuseţarea legăturilor de piele se făcea cu ajutorul calupului turnat din
metal şi a tiparului care aveau diferite ornamente geometrice, vegetale, reprezen
tări de animale fantastice, grifoni, semne heraldice, monograme şi compoziţii ico
nografice. Calupul era după modelul de altă dată, din piatră sau lemn. Unele calu
puri şi tipare erau tăiate s-au turnate de pe alte modele mai vechi. Presarea fără
<mr se numea oarbă şi din secolul al XVI-lea se făcea cu aur. închietorile cărţii
se făceau din copce cu modele care au variat de la secol la secol. Se dau şase
reproduceri de închietori din secolul al X III— XV-lea, 17 forme din secolul al
XVI-lea, 12 variante din secolul al XVII-lea şi 3 modele din secolul al XVIII-lea,
din metal sau piele.
Atelierele de legătură analizate la p. 33— 44 erau pe lîngă toate marile mînăsliri, în care se făcea copierea, traducerea sau scrierea cărţii. Erau ateliere şi pe
lingă vechile tipografii sîrbeşti, ca Graceanica, Milisevo, • Gorajdu etc. Alteori
ininiaturiştii sau copiştii de cărţi erau ei înşişi legători, care mergeau din mînăs
tire în mînăstire sau la Sfîntul Munte.
Din materialul cercetat reiese că Mînăstirea Hilandar de la Athos
avea încă
In secolul al XlII-lea atelier de copiat cărţi. De acolo şi de la mînăstirea Sf. Pavel
He la Athos sînt cunoscute ateliere de legătorie din secolul al XV— lea pînă în seco
lul al XVIII-lea. Influenţa şcoalei legătorilor de la Hilandar împreună cu tradiţiile
bizantine s-au perpetuat în pămîntul sîrbesc în decursul secolelor. Cea mai veche
legătură de la Hilandar este manuscrisul operei Metaphrast din 1456. E legat în
piele fină prin presare oarbă, la colţuri are palmete stilizate, la mijloc un romb
<ivind un medalion cu arabescuri. Manuscrisul conţine copii mai vechi, dar a fost
legat în 1456 de monahul Atanasie.
Atelierele mînăstireşti de la Pec şi Decani reprezintă cea mai dezvoltată şcoală
He legătură în hotarele stalului medieval sîrbesc. Aceste’ ateliere au durat de la
sfîrşitul secolului al XlV-lea pînă în sec. al XVIII-lea.
Mînăstirea Studenica de
/•semenea a avut un mare atelier de legătură, dar biblioteca mînăstirii a ars com
plet în focul pus de turci în 1697. In continuare studiul enumără atelierele de legălorie ale mînăstirilor Resavi— Manasija, Vracevstica, Dobrilovina, Lepavina, Oraho
vica, Gomirje, Pakra, Kostainica etc., fiecare cu specificul lor.
In secolul al XVIII-lea, atelierele de pe lîngă mînăstiri sînt pe cale de dispai itie. Tipărirea cărţii sîrbeşti în afară de hotarele Serbiei şi conţinutul ei laic duce
Im o nouă etapă în dezvoltarea mişcării culturale. Acum, în loc de piele, apare
<<irtonul sau pînza şi înfrumuseţarea legăturii se face în Viena, Pesta, Veneţia.
In capitolul Compoziţia legăturii (p. 45— 47) se arată că prima clasificare a
legăturii în piele- a cărţilor sîrbeşti chirilice a făcut-o V. Mosin. Legătura de carte
timpurie este sub influenţa legăturii bizantine. Din secolul al XlV-lea compoziţia
legăturii poate fi împărţită în două’ etape. In prima etapa ea era sub directa influenţa
a Bizanţului, apoi urmează influenta Renaşterii în secolul al XVI-lea şi se
sllrşeşte cu influenţa barocului, în secolul al XVIII-lea. In a doua etapă apare tenHlnţa imitării vechilor ornamente, a căror faimă depindea de localitatea atelierului
vI renumele maistrului. Un însemnat Ioc în decoraţia legăturii sîrbeşti (p. 48—64)
II ocupă reprezentarea, în sec. XIII şi XlV-lea, a animalelor fantastice, sau săi-
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batice şi a păsărilor. în imprimările de aur din secolul X IV — XV-lea de la Decani
se găseşte inorogul, considerat în Apus ca simbolul curăţiei. Reprezentarea anima
lelor şi păsărilor dispare treptat de la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi în cursul
secolului al XVII-lea. Porumbelul încă continua să fie reprodus în aur pe unele
manuscrise, care în acest caz simbolizează pe Sfîntul Duh.
în locul ornamentelor dispărute apar diferite tipuri de Cruci. Ca simbol al
Bisericii, crucea este cu deosebire legată de textul evangheliei şi al liturghierului.
Studiul cercetătoarei Zagorka Janc scoate în evidenţă faptul că pe legătura celor
mai vechi cărţi din sec. X IV — XV-lea apar cruci, precizînd că încă în secolul
X şi al Xl-lea, crucea apare pe peceţile împăraţilor bizantini. Un grup aparte în
ornamentarea legăturii îl constituie iniţialele, monogramele şi textele. Unul din cele
mai vechi însemne cu monogramă este folosit la legătura evangheliei cneazului
Miroslav. Monograma compusă din patru cuvinte : t 8 a(rT8) fm8a8
este din seco
lul al XV-lea şi stilistic este asemănătoare cu monograma acoperămîntului de mormînt
al Măriei, soţia lui Ştefan voievod în 1476 care se afllă la mînăstirea
Putna din
România (p. 56). Din secolul al XVI-lea se păstrează legătura cu textul «Doamne
miluieşte» pe un Triod de la cneazul Lazăr.
Tot din secolul al XVI-lea medalionul central de pe scoarţa legăturii cu
decoraţie florală sau arabesc începe să fie înlocuit de o compoziţie iconografică,
în secolul XVI şi al XVII-lea, în cadrul cultural-artistic în care trăieşte şi se
dezvoltă legălorul sîrb, grec, român şi bulgar, s-a format un tip de compoziţie cu
medalion central. Medalionul central are forma prelungită şi în secolul al XVIII-lea
el devine oval, aproape cerc. De regulă, tema iconografică pe legătura sîrbă este
una, în mijlocul scoarţei. Dar sînt şi excepţii, cînd apar două. Nu se face deose
bire între legătura de manuscris şi legătura de carte tipărită.
Repertoriul tematic al compoziţiei iconografice este deosebit de variat. începe
cu Răstignirea în număr impresionant. Urmează Maica Domnului cu pruncul, Ospăţul
lui Avraam ca simbol al Sf. Treimi, Cina cea de taină, Arhanghelul cu sabia, Deisis,
Coborîrea în iad, Pogorîrea Sf. Duh, regele David. Studiul enumeră exemplarele
cu iconografia respectivă din secolul al XlV-lea pînă în secolul al XVIII-lea. Se
precizează că în unele legături sîrbeşti sub influenţa artei apusene au intrat şi unele
elemente iconografice apusene. Influenţă mare asupra legăturii cărţii sîrbeşti a avut
arta rusească, anume legătura rusească a cărţii tipărite în Moscova şi Lavra Pecerska
din Kiev. Uneori oameni anume trimişi aduceau calupuri din Rusia sau matriţele
de pe care se turnau şi pe care le foloseau.
Secolul al XVIII-lea a adus noi compoziţii iconografice în legătura cărţii sîr
beşti. Astfel apare înălţarea Sf. Cruci sau rădăcina lui lesei. Alteori
Răstignirea
este însoţită de textul «Eu sînt viaţa» sau vrejul cu figurile proorocilor Vechiului
Testament. în secolul al XlX-lea în atelierele mînăstirilor ca cel de la Studenica sau
Vracevstica legătura continuă cu iconografia copacului lui lesei şi
Răstignirea cu
simbolurile evangheliştilor şi viţa de vie, dar acestea sînt ultimele încercări cu
care se încheie istoria legăturii în piele a cărţii sîrbeşti.
în concluzie se arată că legătura cărţii chirilice aîmpărtăşit
soarta cărţii şi
culturii poporului sîrb, care formează cadrul periodizării. în primele veacuri a exis
tenţei sale, legătura sîrbă a fost sub influenţa Bizantină. La rîndul ei legătura sîrbă
de carte, după cum se ştie, a influenţat şi alte popoare sud-slave.
Studiul citează Bibliografia la pag. 68—73. Urmează rezumat în limba germană
Ia pag. 74— 86. Enumerarea ilustraţiei textului cuprinde 33 de figuri la p. 87. Tabe
lul cu compoziţia legăturii începînd din anul 1262 pînă în secolul al XVI-lea, la
p. 88. Ornamentaţia legăturii din secolul X III—XlV-lea cuprinde 52 de modele.
Ornamentaţia din secolul al XV-lea are 35 de modele, cea din secolul al XVI-lea
are 54 de modele, cea din secolul al XVII-lea arată 21 de modele şi cea din secolul
al XVIII-lea cu 12 modele. Reprezentarea regnului zoologic din tabelele 45 şi 46 în
31 reproduceri. Cuvinte şi monograme sînt reproduse în 3 variante. Legătura cărţii
care reprezintă crucea se dă în 12 reproduceri. Compoziţia iconografică din secolul
XVI—XVII-lea este prezentată în 9 reproduceri. Reproduceri de legături de cărţi în
piele din secolele X II pînă în cel al XlX-lea cu toate variantele cuprind tabelele
numerotate de Ia 70 pînă la 115 inclusiv. Indicele de nume (p. 167— 172) în care
sînt incluşi 41 de maiştri legători şi 49 de mînăstiri, încheie acest studiu folositor
pentru cercetătorii culturii şi influenţei reciproce a popoarelor din sud-estul Europei.
Apreciem munca şi priceperea autoarei.
Pr. Paul M IHAIL
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Vasile N e t e a, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea na
ţională (1848— 1881), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, 478 p.
Noua lucrare a lui Vasile Netea pune în lumină aspecte prea puţin cercetate
— deşi de o importanţă majoră — din lupta românilor transilvăneni pentru libertatea
naţională în perioada 1848— 1881. După o scurtă «introducere în problematica şi bi
bliografie» (p. 5—24), autorul expune într-un prim capitol «Moţiunile adunărilor
naţionale de la Blaj şi Lugoj, program politic al românilor ardeleni şi bănăţeni în
Iimpui şi după înf-rîngerea revoluţiei din 1848» («p. 25—60). Sînt redate aci cunoscu
tele revendicări formulate şi adoptate de marea adunare naţională de la Blaj (3/15—
4/16 mai 1848) şi de adunarea românilor bănăţeni de la Lugoj din 15/27 iunie 1848.
Reamintim că în punctul 2 al hotărîrii de la Blaj se cerea : '«independenţa Biserici
lor româneşti fără deosebire de confesiune; egalitatea lor cu celelalte confesiuni
transilvănene; restaurarea mitropoliei româneşti şi a sinodului an u al; reprezentarea
în sinod, prin deputaţi, atît a clerului cît şi a mirenilor». Iar adunarea de la Lugoj
hotărîse «înlăturarea episcopilor sîrbi din Timişoara şi Vîrşeţ şi înlocuirea lor cu
vicari români» (protopopul Dimitrie Stoichescu-Petrovici de la Lipova pentru Timi
şoara şi protopopul Ignatie Vuia pentru Vîrşeţ).
în ciuda hotărîrilor luate la Blaj privind «independenţa politică naţională ^ a
naţiunii române...», Dieta Transilvaniei a votat, la 30 mai 1848, unirea Transilvaniei
ni Ungaria, unire sancţionată şi de împăratul Ferdinand I al Austriei. Pentru a
împiedica pe români să intre în Dietă proporţional cu numărul lor, s-a votat o lege
electorală specială care favoriza exclusiv elementul maghiar. In acelaşi timp, guver-^
natorul Transilvaniei Iosif Teleki a dizolvat comitetul naţional român ales la Blaj,
in frunte cu Andrei Şaguna (preşedinte) şi Simion Bărnuţiu (vicepreşedinte), încît
românii nu mai aveau nici o reprezentare politică legală. Autorităţile au început apoi
un şir de persecuţii împotriva adversarilor unirii şi îndeosebi
asupra membrilor
comitetului naţional român.
Două adunări populare româneşti, ţinute la Orlat (10— 11 sept.) şi Năsăud (14
sept.), au cerut guvernului să pună capăt «sistemei teroristice» introduse în Transil
vania după votarea unirii ei cu Ungaria şi admiterea revendicărilor formulate la
lllaj. Iar o nouă adunare ţinută la Blaj (10— 25 septembrie 1849) declara că nu recu
noaşte unirea Transilvaniei cu Ungaria şi nici guvernul din Budapesta, cerînd apro
barea unei adunări generale româneşti, iar dieta să fie formată
din reprezentanţii
luturor naţiunilor în raport cu numărul locuitorilor ş.a. S-a format un nou comitet
naţional, în frunte cu Bărnuţiu, considerat ca un adevărat guvern românesc. întreg
Ardealul a fost împărţit în 15 prefecturi, în cadrul cărora s-au constituit1 15 legiuni
militare.
După abdicarea împăratului Ferdinand I şi urcarea pe tron a nepotului său
I rancisc Iosif I, fruntaşii românilor au ţinut o nouă adunare la Sibiu, la 16/28
decembrie 1848, prezidată de Şaguna, care şi-a concretizat dezideratele în 13 puncte,
spre a fi prezentate noului împărat.
La 25 februarie 1849 reprezentanţii românilor din Ardeal, Banat şi Bucovina —
intre care şi Şaguna şi alţi clerici — au prezentat împăratului, la Olmutz, un memo*
tiu comun cu caracter naţional-politic, cuprinzînd dezideratele fundamentale pentru
nrganizarea unitară a românilor din imperiul habsburgic. între altele, se cerea «uniiea tuturor românilor din statul austriac într-o singură naţiune
independentă» sub
scutul Austriei, administraţie naţională independentă, politică şi bisericească, cu
un «cap naţional» şi un «cap bisericesc de sine stătător» etc. Memoriul era semnat
de 13 fruntaşi ai românilor, între care, Andrei Şaguna, protopopul Ioan Popasu şi
•ilţii. Deşi împăratul a promis că va lua în «apreciere amănunţită» doleanţele româ
nilor şi le va rezolva în mod favorabil, totuşi în constituţia de la 4 martie 1849 nu
*. «i rezolvat nici una din revendicările româneşti. Dimpotrivă, pe «pămîntul săsesc»,
•idică în sudul Transilvaniei, naţiunea română avea să fie subordonată naţiunii săseşti,
mr în Banat «Voievodinei» sîrbeşti.
în astfel de situaţii lupta trebuia continuată, aşa că românii au prezentat petiţii
protest împăratului şi primului ministru Schwarzenberg, Ia 12 şi 23 martie 1849.
I.ti 26 aprilie a fost înaintat un nou memoriu din partea reprezentanţilor românilor,
.Irbilor, croaţilor şi slovacilor, cunoscut sub numele de «petiţia naţiunilor unite».
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Către sfîrşitul anului 1849 şi începutul celui următor au înaintat noi memorii
românii din eparhiile Aradului şi Oradiei, fruntaşii ardeleni şi bănăţeni, s-au cerut
audienţe la împărat şi la înalţii demnitari de stat. Lupta românilor a fost brusc
curmată prin dispoziţia luată la 31 decembrie 1851, prin care constituţia din 4 martie
1849 era suprimată, reintroducîndu-se absolutismul reacţionar în întreg imperiul.
«Lupta pentru revendicările paşoptiste sub regimul noului absolutism» este pre
zentată în capitolul II al lucrării (p. 61— 144). în cei zece ani ai «absolutismului»,
aproape toate revendicările formulate la Blaj au rămas nesatisfăcute. în privinţa
presei s-a introdus o cenzură şi mai odioasă decît înainte. Cu excepţia Telegrafului
Roman de la Sibiu, nu s-a mai înfiinţat nici un alt ziar politic' românesc. Libertatea
cuvîntului şi a adunărilor a fost suprimată. Cu excepţia sinodului eparhial convocat
de Şaguna la Sibiu, în martie 1850, nu s-a mai ţinut nici o altă întrunire politică
românească. Este prezentată detaliat problema desfiinţării iobăgiei şi a împroprietă
ririi foştilor iobagi, cîteva din realizările industriale. Intr-un alt subcapitol se ocupă
de înfiinţarea tipografiilor româneşti de la Sibiu şi Braşov (p. 83—92). Este vorba
de tipografia înfiinţată de Andrei Şaguna la Sibiu, în 1850, care a îndeplinit un
însemnat rol cultural, bisericesc şi chiar economic în Transilvania şi de tipografia
lui G. Bariţiu, de la Braşov, care şi-a început activitatea în 1851, urmate mai tîrziu
de alte tipografii, pe lîngă centrele eparhiale.
Ierarhii, îndeosebi Şaguna, ca şi foile româneşti, au avut un rol însemnat în
îndrumarea românilor spre meşteşuguri şi comerţ. In 1857 s-a înfiinţat, la stăruinţele
lui Bariţiu, o fabrică de hîrtie la Zărneşti, lîngă Braşov.
Realizări impresionante s-au obţinut şi sub raport cultural-şcolar. Sî-au purtat
discuţii în jurul înfiinţării unei universităţi româneşti. In timpul revoluţiei din 1848
majoritatea şcolilor şi seminariilor româneşti şi-au întrerupt activitatea. Rînd pe rînd
s-au redeschis liceul şi seminarul din Blaj (1850, 1851), seminarul din Arad (1852),
iar gimnaziul din Beiuş a fost ridicat la 8 ani de studii. Numeroasele demersuri
făcute de Andrei Şaguna pentru înfiinţarea a 6 gimnazii superioare, 6 gimnazii infe
rioare şi 6 şcoli reale, n-a dus la rezultatul dorit, căci s-a putut înfiinţa un singur
gimnaziu, la Braşov, în 1850, numărul claselor ridicîndu-se, în anii următori, la 8.
Deşi a fost iniţiat şi înfiinţat de braşoveni,' liceul din Braşov a fost susţinut de
românii de pretutindeni (din Viena, Banat, Bucovina, Bucureşti, guvernele Moldovei
şi Ţării Româneşti, apoi ale României etc.). Paralel cu aceste gimnazii s-au deschis
şcoli de fete la Braşov, Blaj, Sibiu, Arad, Abrud, Lugoj etc. Andrei Şaguna a ridicat
vechiul curs teologic de 6 luni de la Sibiu, la rangul de institut teologic-pedagogic,
cu 3, respectiv 2 ani de studii. S-au înfiinţat două şcoli normale («preparandii») la
Haţeg, cu o existenţă şi la Gherla (1858). La numeroase licee maghiare s-au înfiinţat
catedre de limba şi literatura română şi societăţi de lectură ale elevilor români. Pa
ralel cu acestea, s-au înfiinţat zeci de şcoli elementare româneşti confesionale în di
ferite părţi ale Transilvaniei.
împrejurările politice nefavorabile pentru imperiul habsburgic (războiul cu Pie
montul şi Franţa, înfrîngerile de la Magenta şi Solferino din 1859, pierderea Lorrlbardiei) au dus la schimbarea sistemului de guvernare. Astfel, începînd cu anul 1859, în
• locul perioadei absolutiste, de pînă atunci, s-a inaugurat aşa-zisa perioadă ««liberală»
(sau «regimul liberal»). Noul guvern a desfiinţat cenzura precum şi alte dispoziţii
cu caracter reacţionar şi a adoptat o atitudine mai binevoitoare faţă de limbile po
poarelor din monarhie. La şedinţele senatului imperial din Viena, în mai 1860, au
fost invitaţi şi 3 români din Transilvania (Andrei Şaguna), Banat (Andrei Mocioni)
şi Bucovina (Nicolae Petrino). Şaguna, ca şi ceilalţi doi deputaţi români, au cerut
între altele, autonomia Bisericii Ortodoxe din Transilvania, prin despărţirea ierar
hică de Patriarhia de Carloviţ şi înfiinţarea Mitropoliei ortodoxe române a Transil
vaniei.
La 20 octombrie 1860 împăratul Francisc Iosif a dat o diplomă socotită ca o
constituţie a monarhiei pînă în 1867, la proclamarea dualismului austro-ungar. In
urma publicării acestei diplome, s-au ţinut mai multe adunări şi consfătuiri româ
neşti : la Braşov (28 oct. şi 6/18 noiembrie), Sibiu (sinodul eparhial, 24— 26 oct.),
Timişoara (19 noiembrie) ş.a. Cu toate că fiecare adunare a formulat noi memorii
care cuprindeau revendicările românilor, ei au primit diferite lovituri din partea
autorităţilor habsburgice. De pildă, la 27 decembrie 1860 Banatul şi comitatele din
vestul Transilvaniei au fost încorporate la Ungaria nimicind şi mai mult unitatea
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românilor din Imperiul habsburgic. Totodată, capitala principatului Transilvaniei a
fost mutată de la Sibiu la Cluj, unde erau concentrate principalele elemente ale
aristocraţiei maghiare. In funcţia de cancelar al Transilvaniei a fost investit baronul
Francisc Kemeny, fostul preşedinte al Dietei din 1848, care votase unirea Transil
vaniei cu Ungaria.
între timp s-a convocat o conferinţă naţională a românilor la Sibiu (1/13 ia
nuarie 1861), la care au participat 158 persoane, sub conducerea lui Al. Sterea
Suluţiu, mitropolitul Blajului şi a episcopului Andrei Şaguna. între altele, adunarea
a adoptat o rezoluţie care afirma că «toţi românii, fără deosebire de confesiune,
sînt fraţi de acelaşi sînge şi că deosebirea de confesiune nu-i mai poate despărţi
pe unii de alţii în cauza naţională politică română».
Dieta de la Sibiu din 1863— 1864 în care pentru prima data românii au trimis
mai mulţi deputaţi decît ungurii şi saşii, a votat o lege privind «egala îndreptăţire
n naţiunii române», cu celelalte naţionalităţi şi confesiuni din Transilvania, precum
şi legea privitoare la întrebuinţarea celor trei limbi în viaţa publică a ţării (germană,
maghiară, română).
Un spaţiu larg este rezervat acţiunilor şi realizărilor culturale din această
perioadă. Acum s-a înfiinţat «Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi
cultura poporului român» (Astra). Un rol însemnat în această acţiune a revenit lui
Andrei Şaguna, primul preşedinte al Asociaţiei. Prin adunările sale generale, prin
»ictivitatea «despărţămintelor» ei în diferite oraşe şi sate ale Transilvaniei, prin cola
borarea cu reprezentanţii culturii române de pretutindeni, Astja a avut un rol de
seamă în acţiunea de culturalizare a maselor populare româneşti şi în pregătirea
marelui act al unităţii naţionale. Paralel s-au înfiinţat două alte asociaţii culturale
româneşti cu nume şi programe asemănătoare, la Sighet şi Arad, apoi numeroase
societăţi de lectură organizate în cadrul diferitelor instituţii şcolare (Oradea, Satu
Mare, Arad, Cluj, Sibiu, Caransebeş, Beiuş, Năsăud, Braşov etc.) unele din ele
(‘ditînd almanahuri şi reviste ajutate şi de români din «ţara mamă». Cîteva societăţi
culturale s-au înfiinţat şi în unele centre universitare din monarhie : Viena «Româ
nia», iar din 1871 «România ju n ă » ; Budapesta (Societatea «Petru Maior»), care au
contribuit la promovarea limbii şi a literaturii române printre membrii lor.
Numărul periodicelor s-a mărit după 1860. In afară de «Gazeta Transilvaniei»
şi «Telegraful român» (1853), au pornit la luptă «Concordia» (Pesta 1861), «Albina»
(Viena, 1868), «Amicul Poporului» (Pesta, 1867), «Federaţiunea» (Pesta, 1868), '«Ori
entul Latin» (Braşov, 1874), «Luminătorul» (Timişoara, 1880), «Biserica şi Şcoala»
(Arad, 1877), «Deşteptarea» (Lugoj, 1880), «Amicul Şcoalei» (Sibiu, 1860), «Economul»
(Blaj, 1873) etc. Toate acestea s-au bucurat de sprijinul multor colaboratori români
clin toate provinciile româneşti şi din străinătate. Autorul prezintă deosebit de elorjios aportul «Telegrafului român» în acţiunile de afirmare politică, economică şi
culturală românească (p. 331—332).
între altele este dezbătură în lucrare problema dualismului, autorul citînd din
-Telegraful român» pasaje întregi.
La 23—24 februarie/7— 8 martie 1869 fruntaşii români din Transilvania propriu/isă au ţinut o conferinţă la Miercurea (jud. Sibiu), cînd s-a creat Partidul Naţional
Komân din Transilvania, în frunte cu Ilie Măcelariu. Ca tactică- politică s-a pro
clamat «pasivismul» adică neparticiparea românilor la viaţa politică a Ungariei (în
<ilcgeri şi la lucrările Dietei). Peste cîteva zile însă, comitetul ales de conferinţă a
fost dizolvat. Şaguna, în schimb, era unul din promotorii activismului. Eşecul princi
piilor sale l-a făcut ca de acum înainte să nu mai ia parte la viaţa politică. între
mtivişti şi pasivişti s-au înregistrat apoi neînţelegeri dăunătoare cauzei româneşti,
îndrumaţi de George Bariţiu şi Ioan Raţiu, principalii promotori ai pasivismului,
românii au refuzat să participe la alegerile din 1869 în foarte multe cercuri elec
torale.
Deputaţii români din Banat şi Ungaria propriu-zisă au intrat însă în Dietă
(IM69— 1872), luînd cuvîntul ori de cîte ori era nevoie să fie apărate interesele naţio
nale româneşti. în alegerile din 1872, 1875 şi 1878 numărul deputaţilor români s-a
ic'dus simţitor. Înfrîngerile românilor au fost urmate în curînd de o inare satisImţie şi anume de proclamarea independenţei de stat a României, la 9 mai 1877 şi
In succesele obţinute de ostaşii români — alături de ostaşii ruşi — în Balcani.
Numeroşi tineri transilvăneni (între care şi teologul Vicenţiu Grama) s-au înrolat
• -i voluntari în armata română. în întreaga Transilvanie s-au creat comitete pentru
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strîngerea de bani, articole de îmbrăcăminte sau medicamente pe seama răniţilor,
orfanilor şi a văduvelor de război. Aceste comitete au luat fiinţă din iniţiativa şi
sub conducerea intelectualilor români de atunci (profesori, avocaţi, preoţi, învăţă
tori) sau a soţiilor lor. în acest fel, prin contribuţia românilor din Transilvania şi
Bucovina, războiul pentru cucerirea independenţei s-a transformat într-o expresie
a solidarităţii întregului popor român de pe ambele versante ale Carpaţilor şi a
constituit astfel un puternic impuls în lupta pentru «desăvîrşirea unităţii politice
ce avea să se realizeze în 1918» (a
se vedea şi studiul nostru, Ecoul războiului
de independenţă, în «Telegraful Român», în «Mitropolia Ardealului», 1967, nr. 4— 5,
p. 315— 344).
Ultimul capitol al lucrării lui V. Netea prezintă lupta românilor transilvăneni
în perioada 1877— 1881 şi constituirea Partidului Naţional Român din Ardeal, Banat
şi Ungaria (ip. 412— 422). în 1879 Parlamentul din Budapesta a votat o nouă lege
şcolara (legea «Trefort»), prin care se prevedea obligativitatea predării limbii ma
ghiare în toate şcolile elementare din Ungaria, deci şi în cele confesionale româ
neşti. Au luat cuvîntul în Cameră deputaţi români precum şi ai celorlalte naţio
nalităţi, iar în Casa magnaţilor cei doi mitropoliţi şi episcopi de la Arad şi Lugoj.
De altfel, mitropoliţii Miron Romanul
şiIoan Vancea au cerut şi o audienţă în
acest scop la împăratul Francisc Iosif, din păcate separat, Toate strădaniile acestora
au rămas însă fără rezultat, încît de acum înainte guvernul avea posibilitatea unei
permanente imixtiuni în viaţa şcolilor româneşti.
Aceste permanente eşecuri ale fruntaşilor politici români i-au determinat să-şi
unească acţiunile într-un singur partid, sub aceeaşi conducere şi cu acelaşi program.
Şi astfel, conferinţa de la Sibiu a cercurilor electorale româneşti din Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş, din 30 aprilie/12 mai—2/14' mai 1881, la care au par
ticipat 141 delegaţi, a hotărît unificarea celor două partide (Transilvania şi Banat)
într-unul singur, sub numele de Partidul Naţional Român din Ardeal, Banat şi Un
garia. Partidul avea să fie condus de un comitet de 11 membri, preşedinte fiind
ales Partenie Cosma. Noul program al Partidului preconiza recîştigarea autonomiei
Transilvaniei, introducerea prin lege a limbii române în administraţie şi justiţie,
numirea de funcţionari români, revizuirea legii naţionalităţilor, autonomia Bisericilor
şi a şcolilor confesionale româneşti etc. Ca tactică politică s-a admis, ca şi în 1869,
pasivismul pentru ardeleni. Programul Partidului a produs o vie indignare în sînul
guvernului din Budapesta, mai ales punctul privitor la autonomia Transilvaniei. Gu
vernul a constrîns pe mitropolitul Miron Romanul de la Sibiu să dea o circulară
prin care să dezavueze cele hotarîte. Circulara a rămas însă fără urmări. în schimb,
autorităţile au lucrat aşa fel, încît în alegerile din 1881 a reuşit un singur deputat
român cu programul Partidului Naţional : generalul Traian Doda din Caransebeş.
Tactica pasivistă a fost menţinută în continuare, întărindu-se după 1887, cînd
a fost adoptată şi de românii din Banat, Crişana şi Maramureş. Abia în 1905, Confe
rinţa Partidului, ţinută la Sibiu, a adoptat ca tactică politică activismul.
în încheiere (p. 423—429), autorul face cîteva consideraţii asupra pasivismului,
judecat prea aspru pînă acum, socotind că el a fost «pasiv numai pe teren electoral
şi în raporturile sale cu Dieta din Budapesta» pe cînd sub raport naţional-românesc,
cultural, economic şi bisericesc s-au înregistrat succese incontestabile, care au con
tribuit intens la dezvoltarea conştiinţei naţionale româneşti şi la pregătirea pentru
marele eveniment din 1918.
Recomandăm cu toată căldura noua lucrare a distinsului cărturar Vasile Netea,
tuturor preoţilor pentru a cunoaşte pe larg toate luptele purtate de vrednicii noştri
înaintaşi — între care mulţi slujitori ai Bisericii — care au pregătit calea istori
cului act din 1918, dar şi a marilor înfăptuiri din zilele noastre.
Pr. P ro f.'M . PĂCURARIU
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istoria omenirii (Notă bibliografică, de Diac. P. I. David) (S. T., X X IV (1972), nr. 3—4,
p. 293—295).
VIII. — MALGAŞII
Val T e b e i c a, M algaşii: înfăţişarea coordonatelor materiale şi spirituale în
cadrul cărora s-a format şi s-a dezvoltat poporul malgaş, locuitor al Madagascarului
— devenit de curînd independent (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare) (S. T., XXII
(1970), nr. 7—8, p. 621— 622).
IX. — PECENEGII
Constantin P o r f i r o g e n e t u l , Carte de învăţătură pentru tiul său Romanos :
Date despre pecenegi, unul dintre popoarele migratoare în ţara noastră (Notă biblio
grafică, de Gh. I. D., după trad. rom. a lui Vasile Grecu) (S. T., X X III (1971), nr. 9—
10, p. 763—764).
X. — UNGURII
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1972) : (Recenzie, de Radu Creţeanu,
la studiul lui Vlasta Dvorâkoâ, Legenda Siîntului Ladislau descoperită în biserica
din Velkâ Lomnica : scena luptei regelui maghiar Ladislau I Sfîntul (1077— 1095)
cu un călăreţ cuman) (B. O. R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 485— 486).
XI. — POPORUL ROMÂN

1. Despre începuturile, formarea şi continuitatea poporului român
Henri J a c q u i e r, Originea numelui împăratului Traian: Etimologia numelui
împăratului- Traian, «care împarte cu Decebal în mod egal şi contrastat cinstea de
a deschide istoria românilor» (Notă bibliografică, de C. B.) (S. T., X XIII (1971),
nr. 9— 10, p. 749— 750).
D. P r o t a s e, Populaţii dispărute. — Explicaţii pentru Zosimos. O seminţie răz
boinică. De ce lipsesc aşezările fortificate ? învingători şi înfrînţi. Scăpaţi din capti
vitatea «barbarilor». Mai devreme decît g o ţii; Carpii îşi dezvăluie tainele: Carpii
au fost unul din triburile dacice libere, de pe teritoriul ţării noastre, şi care după
plecarea romanilor s-au raliat cu populaţiile autohtone formate — formînd astfel
strămoşii noştri (Notă bibliografică, de Diac. P. I. David) (S. T., XXIV (1972), nr.
3—4, p. 306— 308).
Ion M i c 1e a, Romania antiqua : Un album-carte care argumentează continui
tatea vieţii naţionale şi spirituale a poporului daco-roman pe teritoriul patriei noas
tre (Recenzie, de Diac. P. I. David) (B. O. R., LXXXVIII (1970), nr. 5—6, p. 612—615).
Aurelian S a c e r d o ţ e a n u , Cu privire la problema continuităţii poporului ro
mân : (Notă bibliografică, de P. I. D.) (S. T., XXII (1970), nr. 7— 8, p. 624).
Nicolae C o r n e a nu, 1600 Iahre Wulfila-Bibel: Date în legătură cu istoria
poporului român — în epoca episcopului got Ulfila (Notă bibliografică, de Diac.
Prof. O. Bucevschi) (S. T., X X III (197,1), nr. 1—2, p. 120— 121).
Istoria României în d a te : Un repertoriu cronologic al principalelor date din
istoria României («întregul flux al faptelor petrecute pe teritoriul ţării noastre de la
paleoliticul inferior — 1 000 000— 100 000 î. e. n. — pînă la legile votate de Marea
Adunare Naţională la 29 decembrie 1969») (Notă bibliografică, de Radu Creţeanu)
(S. T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 752— 753).
Constantin C. G i u r e s c u şi Dinu C. G i u r e s c u, Istoria românilor din cele
mai vechi timpuri pînă astăzi: (Recenzie, de Pr. Gheorghe Cunescu) (B.O.R., XC (1972),
nr. 5— 6, p. 654— 657).

2. Profilul spiritual al poporului român, ideea şi lupta lui seculară
pentru unitate şi independenţă naţională
M. D u ţ u, Les racines de la conscience naţionale che z les Roumaines: Uma
niştii români, prin scrierile lor, au contribuit la reliefarea profilului nostru naţional,
de origine romană (Notă bibliografică, de C. B.) (S.T., X XII (1970), nr. 7— 8, p. 603—604).
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Dimitrie O n c i u 1, Scrieri istorice : Despre originea şi preocupările strămoşilor
noştri (Recenzie, de Diac. P. I. David) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 7— 8, p. 863—867).

3.
Pagini însemnate din viaţa şi istoria poporului român,
de la întemeierea Principatelor pînă la actul istoric de la 23 August 1944
a) în legătură cu întemeierea şi funcţionarea Principatelor Române
Flaminiu M î r ţ u, In legătură cu problematica localizării primei capitale a
statului feudal al Ţării Româneşti: Cîmpulung ar fi fost după 1330 prima capitală a
statului feudal al Ţării Româneşti (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 7—8, p. 787—795).
Ştefan S. G o r o v e n i, Un ctitor de ţară, Bogdan I : Se demonstrează originea
maramureşană a lui Bogdan I şi rolul acestuia în întemeierea statului moldovenesc
de sine stătător (Nota bibliografică, de Pr. Dumitru Soare) (S.T., XXV (1973), nr. 3— 4,
p. 275—276).
b) Din vremea lui Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei (1400— 1432)
Emil D i a c o n e s c u , Alexandru cel Bun: (Notă bibliografică, de Pr. D. Soare)
(S.T., XXII (1970), nr. 9— 10, p. 746— 748).
c) Din vremea lui Ştefan cel Mare, domnitorul Moldovei (1457— 1504)
N. V a t a m < a n u , Medicii lui Ştefan cel Mare: Fragmente din viaţa marelui
domnitor moldovenesc (Notă bibliografică, de A. N. P.) (S.T., XXIV 1972), nr. 3—4,
p. 317— 319).
d) Din vremea lui Neagoe Basarab, domnitorul Ţării Româneşti (1512— 1521)
Alexandru C o n s t a n t i n e s c u , Un ctitor de cultură — Neagoe Basarab (B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1076— 1083).
Nicolae S t o i c e s c u, La politique de Neagoe Basarab et ses Preceptes pour
son fils Teodosie: (Notă bibliografică, de C. B.) (S.T., X X III (1971), nr. 1—2, p.
123— 124).
(Acelaşi autor), «Învăţăturile lui Neagoe Basarab şi activitatea sa de domnitor
ni Ţării Româneşti (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1084— 1091).
e) Din vremea lui Petru Rareş, domnitorul Moldovei (1527— 1538, 1541— 1546)
Paul S i m i o n e s c u , Petru Rareş, domnul şi vremea sa : (Notă bibliografică,
de Pr. D. Soare) (S.T., X X III (1971), nr. 3— 4, p. 289—290).
f) Din vremea lui Iliaş şi Ştefan Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu,
domnitorii Moldovei
Şerban P a p a c o s t e a , O veche tipăritură despre Moldova la mijlocul
secolului al XVI-lea : Date privind domnia lui Iliaş şi Ştefan Rareş, cît şi înce
puturile domniei lui Alexandru Lăpuşneanu (Notă bibliografică) (S.T., XXII (1970)
nr. 3—4, p. 303 ; — nr. 7— 8, p. 606— 607).
g) Din vremea lui Petru Şchiopul, domnitorul Moldovei (1574— 1579, 1582— 1591)
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 4/1971): (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
studiul lui Mihail G. Ştefănescu, O piatră de mormînt uitată şi o pecete necu
noscută. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar Zotu Tzigara : ginerele şi unul
din principalii dregători ai domnului Moldovei, Petru Şchiopul (B.O.R., XC (1972),
nr. 3—4, p. 422).
h) Din vremea lui Mihai Viteazul, domnitor al Ţării Româneşti (1593— 1601),
al Transilvaniei (1599— 1600) şi al Moldovei (1600)
C. R e z a c h e v i c i , Cine a adus la Tîrgovişte capul lui Mihai V iteazul?:
(Notă bibliografică, de P..I. D.) (S.T., X X III (1971), nr. 3— 4, p. 294—295).
i) Din vremea lui Miron BarnovschJ, domnitor al Moldovei (1626— 1629)
«Buletinul Monumentelor Istorice» (nr. 1/1973) : (Recenzie, de Radu Creţeanu, la
•♦ludiul lui Vasile Drăguţ, O epocă artistică uitată — epoca lui Miron Barnovschi)...
[H.O.R., XCI (1973), n r 3—5, p. 487—488).
)) Din vremea lui Constantin Brîncoveanu, domnitorul Ţării Româneşti (1688— 1714)
Radu G r e c e a n u ,
Istoria domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu
vnlovod (1688— 1714): (Recenzie, de V. Mihordea) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 7—8,
p H57—859).
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k) Din vremea Iui Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei
(1693— 1711)
Paul S i m i o n e s c u, Dimitrie Cantemir domnitor şi savant umanist : O sinteză
reuşită a vieţii şi operei domnitorului moldovean (Recenzie, de Pr. Dumitru Soare)
(B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 5— 6, p. 622—625).
1) Despre Răscoala iobagilor români din Transilvania
condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784)
Diac.
Prof.
Mircea
Păcurariu
şi
Pr. Prof.
Al.
I.
C i u r e a,
Istoriograiia Bisericii Române şi problemele ei actuale : Preoţimea
ortodoxă română
slujitoare a idealurilor naţionale — în vremea răscoalei de la 1784 (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 3— 4, p. 376).
m) Despre Mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu (1821)
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a, Istoriografia Bise
ricii Române şi problemele ei actuale : Preoţimea ortodoxă română slujitoare a idea
lurilor naţionale — în vremea Revoluţiei de la 1821 (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 3— 4,
p. 376).
n) Despre Revoluţia burghezo-democratică de la 1848
Pr. Gh. C u n e s c u, Avram Iancu. — O sută de ani de Ia moartea sa (B.O.R.,
XC (1972), nr. 9— 10, p. 1033— 1037).
Octavian M ă r c u l e s c u , Participarea unor clerici ai Mînăstirii Negru-Vodă
din Cîmpulung-Muscel la Revoluţia din 1848 (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p.
216—224).
Prof. George Potr-a, Popa Radu Şapcă din Celei (1795— 1876): Unul din
fruntaşii Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească (Recenzie, de Pr. D. Găină)
[B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 402— 403).
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a,
Istoriografia
Bisericii Române şi problemele ei actuale :Preoţimea ortodoxă română
slujitoare a
idealurilor naţionale — în vremea Revoluţiei din 1848 (B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
3—4, p. 376).
Pr. Dr. Gh. C o t o ş m a n , Eftimie Murgu. La centenarul morţii sale : Cunoscut
luptător pentru înfăptuirea idealului de dreptate socială, libertate şi unitate politică
a românilor din Moldova, Ţara Românească — în epoca învolburată a anilor Revo
luţiei de la 1848 (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 7—8, p. 721— 728).
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: 1848, eveniment memorabil în
istoria Patriei (B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 360— 364).
o) Din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor român
al Principatelor Unite (1859— 1862) şi al statului naţional România (1862— 1866)
Pr. Niculae Ş e r b ă n e s c u , 150 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza,
1820— 20 martie— 1970 (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 3—4, p. 351— 407).
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a,
Istoriografia
Bisericii Române şi problemele ei actuale : în vremea Unirii Principatelor (1859)
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 3—4, p. 376).
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: Tradiţionala aniversare patrio
tică — «Unirea Principatelor» (B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2,, p. 140— 141).
p) Despre proclamarea independenţei de Stat a României (9 mai 1877)
Prinosul României şi al Bisericii Ortodoxe Române în războiul de eliberare
ruso-turc (1877— 1878): (Notă bibliografică, de Ion Bănăţeanu) (S.T., XXII (1970),
nr. 1— 2, p. 134).
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a, Istoriografia Bise
ricii Române şi problemele ei actuale : în vremea războiului de independenţă (1877)
(B.O.R., LXXXIX 1971), nr. 3— 4, p. 376).
r) Despre Răscoala ţărănească de la 1907
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a, Istoriografia Bisericii
Române şi problemele ei actuale : în vremea Răscoalei ţărăneşti din 1907 (B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 3—4, p. 376).
s) Despre unirea Transilvaniei cu România (1 decembrie 1918)
\j
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a , Istoriografia Bise
ricii Române şi problemele ei actuale : în
vremea realizării unirii Translvaniei cu
România (1 decembrie 1918) (B.O.R,, LXXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 376).
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(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: Aniversarea unui eveniment
epocal — 1 decembrie 1918 (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1199— 1200).
ş) Despre evenimentul istoric de la 16 Februarie 1933
(Autorul nesemnat), Însemnări din viaţa Patriei: 16 Februarie 1933, eveniment
de mare amploare în istoria Mişcării muncitoreşti din România (B.O.R., XCI (1973),
nr. 1— 2, p. 144— 145).
t) Alte aspecte şi evenimente din viaţa internă a poporului român, în trecut
Flaminiu M î r ţ u, «Mişeii» Cîmpulungului medieval şi biserica «Slîntul Gheorghe»-01ari: O categorie socială locală analizată arheologic, istoric şi demografic
(B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 362— 366).
Henri H. S t a h 1, Paul H. S t a h 1, Civilizaţia vechilor sate româneşti: (Notă
bibliografică, de Pr. D. Soare) (S.T., X X II (1970), nr. 7— 8, p. 620—621).

4. Despre relaţiile externe ale poporului român, în trecut
Constantin' P o r f i r o g e n e t u l , Carte de învăţătură pentru liul său Romanos :
Date din viaţa şi istoria relaţiilor poporului român din vremurile mai vechi pînă în
secolul al X-lea (Notă bibliografică, de Gh. I. D., după trad. rom. a lui Vasile
Grecu) (S.T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 764).
Virgil C â n d e a, Vechi contacte româneşti cu Levantul: Despre vechile legături
şicontacte ale românilor cu popoare din Orientul ortodox (Notă bibliografică, de
P. I. D.) (S.T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 580— 582).
Paul M i h a i l , Alte acte româneşti de la Constantinopol (1578— 1820): (Notă bi
bliografică, de Pr. Dumitru Soare) (S.T., X X V (1973), nr. 3— 4, p. 278—279).
T. B o d o g a e, Le privilăge commercial accorde en 1636 par G. Răcoczi aux
marchands grecs de Sibiu : (Notă bibliografică, de Pr. D. S.) (S.T., X X V (1973), nr. 3—4,
p. 283— 284).
Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi România între secolele al XV-lea
- începutul secolului al XVIII-lea: (Notă bibliografică, de Marcel Ciucur) (S.T.,
XXIII (1971), nr. 7—8, p. 598—599).
Z. i. H i j n e a c, KneGo ;— MoBmiHHbcicaH AnafleMin (Academia movileană din
Kiev): Mijloc şi loc însemnat în istoria legăturilor dintre popoarele ucrainean şi
lomân (Notă bibliografică, de Pr. Paul Mihail) (S.T., XXV (1973), nr. 3—4, p. 273—274).
Pr. Prof. I. R ă m u r e a n u , Contribuţia Ţărilor Române la dobîndirea indepen
denţei naţionale a poporului grec : Un proces istoric de lungă durată — de la căderea
C’onstantinopolului sub turci (1453), pînă la revoluţia greacă (1821) (B.O.R., XC (1972),
nr. 1—2, p. 130— 145).
C. B a r b u l e s c u , Vechi legături de artă şi cultură între români şi sîrbi
(li.O.R., LXXXI (1963), nr. 7—8, p. 803—811).

5. Pagini însemnate din viaţa poporului român,
de la 23 August 1944 încoace
a) 23 August 1944 — Ziua istorică a eliberării poporului român
de sub jugul fascist
(Autorul nesemnat), 23 August, sărbătoarea unităţii şi solidarităţii poporului
lomân (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 7—8, p. 637—642).
(Autorul nesemnat), 23 August, marea sărbătoare naţională a poporului român
(li.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 689— 694).
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: A 28-a aniversare a
eliberării României de sub jugul fascist (B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 764—767).
Bibliografia istorică a României, I (1944— 1969): Studii care înfăţişează producţia
Monografică românească pe o perioadă de 25 de ani (23 August 1944—23 August
IIMM)) (Notă bibliografică, de M. Păcurariu) (S.T., X X IV (1972), nr. 1— 2, p. 160).
b) 30 Decembrie 1947 — Ziua proclamării Republicii
(Autorul nesemnat), Ziua Republicii (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p.
110!) - 1112).
M o . R. -
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(Autorul nesemnat), A XXIV-a aniversare a Republicii (B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1129— 1133).
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: In întîmpinarea unui ju 
bileu glorios — sărbătorirea a 25 de ani de la proclamarea Republicii (B.O.R., XC
(1972),' nr. 5— 6, p. 549).
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: In întîmpinarea aniversării
Republicii (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1019— 1020).
(Autorul nesemnat), Douăzeci şi cinci de ani de îa instaurarea Republicii: (S.T.,
XXIV (1972), nr. 9— 10, p. 661—665).
(Autorul nesemnat), Un siert de veac de la proclamarea Republicii (B.O.R., XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1133— 1142).
(Autorul nesemnat), Un slert de veac de la proclamarea României ca Republică
(Ort., XXIV (1972), nr .4, p. 509— 511J.
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: Solemnitate la Consiliul de Stat,
în legătură cu aniversarea Republicii (B.O.R., XC (1972), nr. 11 — 12, p. 1203— 1204).
Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti: Participarea Bisericii Ortodoxe Române
la marea sărbătoare a aniversării unui sfert de veac de la întemeierea Republicii
(din cuvîntul de deschidere al Prea Fericitului Patriarh Justinian) (B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1334— 1338).
c) 21 August 1965 — Ziua Constituţiei
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: Ziua Constituţiei (B.O.R., XC
(1972), nr. 7—8, p. 769—770).
d) Alte lapte şi evenimente interne contemporane din viaţa poporului român
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: Cuvîntarea Preşedintelui
Consiliului de Stat, cu prilejul Anului Nou, 1972. O sinteză a rezultatelor muncii
poporului român, în anul 1971. Un amplu dialog între conducătorii de Stat şi repre
zentanţii oamenilor muncii. Marile aniversări culturale ale anului 1972. Marele forum
al ţărănimii cooperatiste. Eforturi unite pentru apărarea păcii şi securităţii. Un nou
impuls pentru dezvoltarea prieteniei româno-ungare (B.O.R., XC (1972), nr. 1—2,
p. 96— 102).
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: Spicuiri din activitatea Comi
tetului Naţional pentru apărarea Păcii. Un strălucit mesaj de pace, prietenie şi cola
borare internaţională. Tineretul — mîndria şi viitorul Patriei. Grija faţă de om şi
faţă de interesele obşteşti în preocupările marelui Sfat al ţării. Un nou aşezămînt
de cultură — Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. O amplă întrunire
a intelectualităţii tehnice româneşti. Conferinţa naţională a scriitorilor. Un eveniment
de importanţă istorică în viaţa nouă a poporului român — Conferinţa Naţională a
P. C. R. (19—21 iulie 1972). A 70-a aniversare a D-lui Ion Gheorghe Maurer, Pre
şedintele Consiliului de Miniştri al R. S. România. Noi mărturii ale grijii faţă de
om. Noi măsuri legislative, pe calea progresului economic şi social. File din Cronica
unei prietenii frăţeşti (7 noiembrie). Solemnitate la Consiliul de Stat, în legătură cu
Anul Nou (1973). Din mesajul de Anul Nou al Preşedintelui Consiliului de Stat.
Bilanţul unei rodnice activităţi (îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială
al ţării noastre în anul 1972). Sărbătorirea D-lui Nicolae Ceauşescu, Preşedintele
Consiliului de Stat, cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viaţă şi a 40 de ani de
activitate în Mişcarea muncitorească. Noile măsuri legislative adoptate de Marea
Adunare Naţională (B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 327— 332; — nr. 5—6, p. 546— 551 ;
nr. 7_ 8, p. 760— 764; nr. 9— 10, p. 1023— 1025; nr. 11— 12, p. 1198— 1199, 1200— 1202,
1204; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 137— 139; 142— 144; nr. 3— 5, p. 355— 356).
e) Fapte şi evenimente externe contemporane din viaţa poporului român
(Autorul nesemnat), însemnări din via'ţa Patriei: Relaţiile dintre România
şi R. D. Germană într-o nouă etapă de dezvoltare. Un simbol epocal al prieteniei
şi colaborării româno-iugoslave. O contribuţie de seamă la dezvoltarea relaţiilor
româno-cubaneze. Sub semnul solidarităţii cu lupta pentru libertare şi independenţă
a popoarelor. Manifestări cultural ştiinţifice internaţionale în ţara noastreT România
Socialistă, gazdă a unor reuniuni internaţionale de prestigiu: A IlI-a Conferinţă
mondială de cercetare a viitorului (3— 10 septembrie 1972); Al VH-lea Congres
internaţional minier (4—9 septembrie 1972); A doua ediţie a Tîrgului internaţional
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Bucureşti (15—24 octombrie 1972). Vizite ale conducătorilor de stat peste hotare:
vizita Preşedintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceauşescu, în R. P. Bulgaria (27—28
septembrie 1972), în Belgia şi Luxemburg (24— 28 octombrie 1972); vizita Preşedin
telui Consiliului de Miniştri, Ion Gheorghe Maurer, în R. S. F. Iugoslavia (12— 19 sep
tembrie 1972). Activitatea României la cea de-a XXVII-a sesiune a O.N.U. Vizitele
D-lui Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Consiliului de Stat, în Pakistan, în Iran şi
în R. S. Cehoslovacia, în Olanda, în Italia, San Marino şi întrevederea avută cu
Papa Paul al Vl-lea la Vatican. O nouă contribuţie la adîncirea prieteniei şi cola
borării româno-sudaneze (B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 551— 555; — nr. 7— 8, p. 770—
772; — nr. 9— 10, p. 1025— 1028, 1029— 1031, 1032; — nr. 11— 12, p. 1202— 1203;
— XCI (1973), nr. 1— 2, p.139— 140; — nr. 3—5, p. 355, 356— 360, 364— 366).

6. Impresii şi aprecieri elogioase despre ţara noastră
Prof. univ. dr. doc. Alexandru E 1i a n, Românii despre bizantini — bizantinii
despre rom âni: (Notă bibliografică, de A. N. P.) (S.T., XXIV (1972), nr. 1—2, p. 166— 168)
Kurt H o r e d t, Blokumanaland şi Biakumen : Două izvoare nordice, din seco
lele al XlI-lea şi al XlII-lea, ce conţin două numne proprii care se referă la teri
toriul ţării noastre în epoca prefeudala şi feudală timpurie (Notă bibliografică, de
Pr. I. Ionescu) (S.T., X X III (1971), nr. 1—2, p. 125— 127).
Keith H i t c h i u s, Studii privind istoria modernă a Transilvaniei: Respectiv la
trecutul românilor tramsilvăneni din secolul al XlX-lea (Notă bibliografică, de M.
Păcurariu) (S.T., X X III (1971), nr. 1— 2, p. 139).
Călători străini despre ţările române (voi. II) : (Recenzie, de Diac. P. I. David)
(B.O.R., XC (1972) nr. 1—2, p. 208—210).
Arhim. Zareh B o r o n i a n, Lucrări şi studii ale savantului armean H. Dj. Siruni,
cu privire la poporul român şi patria noastră : Consideraţii introductive. Mărturii
(trmene despre români. Izvoare turceşti despre români. Izvoare privitoare la arme
nii din România. Lucrări în' limba armeană tipărite în Bucureşti. Lucrări publicate
în străinătate în limba armeană, privind pe românii şi armenii din România. Studii
in limba armeană publicate între anii 1960— 1969. Lucrări inedite. Conferinţe şi
comunicări ţinute la Bucureşti între anii 1955— 1967. Conferinţe şi comunicări ţinute
la Erevan, în legătură cu ţările române (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1278— 1289).

POSTUL tN CREŞTINISM
Lucrările Siintului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
U'bruarie 1956 : Referatul Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian privind obligati
vitatea posturilor pentru copii şi bolnavi (B.O.R., LXXIV (1956), nr. 3—4, p. 307).
(Autorul nesemnat), Readaptarea dispoziţiilor bisericeşti cu privire la Post în
conformitate cu cerinţele epocii contemporane : Referat al Comisiei interortodoxe
pregătitoare a Sfîntului şi Marelui Sinod (Chambesy, 16— 28 iulie 1971) (B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 390— 394).

PREDICA ŞI PREDICATORUL ÎN BISERICĂ
1. Temeiuri Biblice pentru necesitatea şi importanţa predicii
Drd. Ioan D. P o p a , Opera Sfinţilor Părinţi din «epoca de aur» ca izvor al pre
dicii : Consideraţii introductive. Sfînta Scriptură — izvorul principal al predicii din
‘•epoca de aur» (S.T., X X II (1970), nr. 5— 6, p. 431— 432).
Pr. Prof. G. T. M a r c u , Cuvîntul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii după Noul
testament : Noul Testament în predică (S.T., X X III (1971), nr. 1—2, p. 61—62).

2. Predica la Sfinţii Părinţi
Jean B e r n a r d i , La predication des Peres Cappadociens. Le predicattur et
soij auditoire : Analizarea operii predicatoriale a celor trei mari ierarhi capadocieni
(Notă bibliografică, de Ierom. V. M.) (S.T., X X II (1970), nr. 1—2, p. 152— 153).
Drd. Ioan D. P o p a , Opera Sfinţilor Părinţi din «epoca de aur» ca izvor al pre
dicii ; Importanţa operelor patristice pentru tematica predicii de astăzi: importanţa Sf.
I’âiinţi pentru conţinutul dogmatic al predicii; valoarea operelor Sf. Părinţi pentru
muţinutul moral al predicii; aspectul social al predicii Sf. Părinţi. Valoarea operelor
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Sf. Părinţi pentru stilul şi forma predicii de a z i: figuri de stil în predica Sf. Părinţi
din «epoca de aur» ; elocinţa Sf. Părinţi. Valoarea operelor Sf. Părinţi pentru întoc
mirea şi rostirea predicii (S.T., X X II (1970), nr. 5— 6, p. 432— 443).
Diac. Asist. Ion B r i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii TreiIerarhi: Teologia cuvin*
tului la Sfîntul Ioan Hrisostom (S.T., X X III (1971), nr. 1—2, p. 79—80).
Drd. Ion D. P o p a , Sfîntul Vasile cel Mare — predicatorul milosteniei (S.T.,
X X III (1971), nr 3—4, p. 224—234).
(Acelaşi autor), Asterie al Amasiei ca predicator: Date biografice despre Asterie al Amasiei. Genurile omiletice cultivate de Asterie şi izvoarele predicilor sale.
Fondul predicilor lui Asterie : fondul dogmatic, fondul moral şi fondul social. Forma
predicilor lui Asterie : planul şi stilul predicilor lui Asterie. Principii omiletice ob
servate în predicile lui Asterie (S.T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 363—375).
Prot. Vasile S t o i c o v, O cuvîntare puţin cunoscută a Sfîntului Asterie al
Amasiei: (Notă bibliografică, de P. V. I.) (S.T., X X III (1971), nr 5— 6, p.
424).

3. Predica în Biserica Ortodoxă
Ierom. Drd. Veniamin M i c 1e, Cuvîntul lui Dumnezeu şi Sfintele Taine în
Biserica O rtodoxă: Cuvîntul lui Dumnezeu în teologia ortodoxă. Caracterul sacra
mental al cuvîntului lui Dumnezeu. Raportul dintre propovăduirea cuvîntului şi lu
crarea sacramentală în Biserica O rtodoxă: propovăduirea cuvîntului — chemarea
la credinţă ; propovăduirea cuvîntului — chemarea la Sfintele Taine. Predicarea cuvîn
tului şi Sfînta Euharistie în Liturghia ortodoxă (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 543— 556).

4. Predica în Biserica Ortodoxă Română
Pr. Dr. Gabriel P o p e s c u , Predică şi predicator în Biserica Ortodoxă Română :
Temeiurile activităţii predicatoriale în ortodoxia românească. Importanţa şi locul
predicii în Biserica Ortodoxă R om ână: cultul şi predica; izvoarele predicii româ
neşti ; genuri de predici cultivate în Biserica Ortodoxă Română.- Literatura omiletică în Biserica Ortodoxă R om ână: cazaniile, colecţii de predici, traduceri, predici,
originale, reviste cu cuprins omiletic, pastoralele ierarhilor, preocupări de teorie a
predicii — manuale, studii etc. (BO.R., LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 96— 113).
(Acelaşi autor), Propovăduirea Evangheliei: în Biserica Ortodoxă Română în
ultimii 25 de ani (1948— 1973) (B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 655—663).
Pr. Gabriel C o c o r a, Contribuţia episcopului Dionisie Romano la dezvoltarea
omileticii româneşti: (Notă bibliografică) (S.T., XXII (1970), nr. 1—2, p. 136).
Diac. Drd. Marin N. P a n ă , Contribuţia episcopului Grigore Comşa la dezvoltarea
omileticii ortodoxe româneşti: Momente principale din viaţa episcopului Gri
gore Comşa. Scurtă privire asupra predicii ortodoxe române în vremea episcopului
Grigore Comşa. Opera omiletică. Principalele trăsături ale concepţiei sale despre
predică şi predicator: conţinutul şi caracterul biblic al predicii • predica — mijloc
de pastoraţie ; catehizarea în slujba credinţei ortodoxe şi a unităţii Bisericii. Elaborarea
personală a predicii (B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 390—400).
Drd. Gheorghe V. B u r c ă , «Vieţile sfinţilor» ca izvor al predicii actuale: Im
portanţa «Vieţilor Sfinţilor» pentru conţinutul predicii. Vieţile Sfinţilor ca izvor al
predicii cu teme dogmatice, cu teme morale, cu teme sociale şi umanitare. Importanţa
«Vieţilor Sfinţilor» pentru forma predicii (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 564— 576).
Pr. Asist. G. P o p e s c u , Predica în Biserica Ortodoxă Română în vremea noas
tră : Conţinutul, forma şi rezultatul ei (B.O.R., .XC (1972), nr. 11— 12, p. 1209— 1216).
Drd. Haddis Y e s h a n e w , Obiective morale şi umanitare în predica actuală
a Bisericii Ortodoxe Române : Predica nouă a Bisericii Ortodoxe Române, predică
legată de viaţa actuală a credincioşilor cu nevoile şi năzuinţele lor. Pacea, comba
terea războiului şi dezarmarea, ca obiective ale predicii de azi. Dreptatea, egali
tatea fiinţială a oamenilor, dreptul de muncă şi la răsplata muncii, dreptul la o
viaţa omenească. Iubirea faţă de aproapele şi într-ajutorarea. îndrumări date de
ierarhii şi preoţii Bisericii Ortodoxe Române în pastorale, predici şi cuvîntări cu
privire la alte probleme actuale de ordin social. Concluzii (S.T., X X III (1971), nr.
5—6, p. 376— 388).
Diac. Drd. Marin N. P a n ă , Principii şi coordonate ale propovăduirii cuvîn
tului în Biserica Ortodoxă Română : Principiul continuităţii. Principiul adaptării pro-
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povăduirii cuvîntului. Principiul actualităţii propovăduirii cuvintului. Legătura pre
dicii cu liturghia şi cu celelate slujbe. Predica şi apostolatul social. Predica, mijloc
şi metodă de pastoraţie (S.T., XXV (1973), nr. 3—4, p. 249— 260).

5. Predici (exemple şi modele)
a) Predici din trecut. — Pr. Dr. Gheorghe L i ţ i u, Un manuscris inedit cu pre
dică în versuri, din 1854 : Consideraţii generale
despre necrologul în versuri, rămas
în tradiţie în părţile Transilvaniei şi Bucovina. Prezentarea manuscrisului. Cuprinsul
lui. Importanţa manuscrisului (B.O.R., LXXXV III (1970),
nr. 1—2, p. 106— 112).
b) Predici din zilele noastre. — Pastorale,cu text integral, ale Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Justinian, la marile praznice creştine (Naşterea şi învierea
Domnului) (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 3— 4, p. 245— 248; — nr. 11— 12, p. 1113—
1115; — LXXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 237— 240; — nr. 11— 12, p. 1134— 1136; —
XC (1972), nr. 3—4, p. 229—232; nr. 11— 12, p. 1143— 1146; — XCI (1973), nr. 1— 2,
p. 153— 155).

6. Predicatorul în Biserica Ortodoxă Română
Pr. Dr. Gabriel P o p e s c u, Predică şi predicator în Biserica Ortodoxă Română :
...Predicatorul în Biserica Ortodoxă R om ână: figuri de mari predicatori români în
trecutul Bisericii noastre; preocupări pentru pregătirea preoţilor ca predicatori şi
asigurarea predicării ; chipul predicatorului ortodox român. Trăsăturile esenţiale ale
activităţii predicatoriale în Biserica Ortodoxă Română de ieri şi astăzi [B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 1—2, p. 113— 120).
Drd. Gheorghe B u r că, Importanţa cunoaşterii manifestărilor sufleteşti ale cre
dincioşilor pentru predicator : Generalităţi asupra manifestărilor sufleteşti ale credin
cioşilor. Care sînt învăţămintele pe care poate să le scoată predicatorul din cunoaş
terea mai aprofundată a vieţii religioase normale şi patologice, din familiarizarea cu
rezultatele cercetărilor făcute asupra credincioşilor de diferite vîrste şi, în general,
din cunoaşterea particularităţilor sufleteşti ale parohienilor (S.T., X X III (1971), nr.
5—6, p. 353— 362).

7. Predica şi predicatorul în Biserica Romano-Catolică
Pr. Constantin I. G h e o r g h e , Opera de predicator a lui Massillon : Viaţa lui
.lean-Baptiste Massilon (Franţa) (24 iunie 1663— 19 septembrie 1972). Opera sa omiletică. Massillon ca predicator (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 5— 6, p. 565— 574).
Gabriel P o p e s e u , Predica tradiţională, un monolog? Despre unele «forme
noi» de predicare în Bisericile Occidentale : Analizarea lor, pe scurt, şi consideraţii
ortodoxe pe marginea lor (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 314— 315).
Ierom. Veniamin M i c 1e, Criza actuală a predicii romano-catolice : Conside
raţii introductive. Criza predicii romano-catolice. Atitudinea credincioşilor faţă de
predică. încercări de reînnoire a predicii (Ort., X X V (1973), nr. 1 , p. 129— 135).

8. Predica şi predicatorul în Biserica Protestantă
Jean-Marc C h a p p u i s, Information du monde et predication de TEvangile :
Dezvoltarea unor teze legate de ideea — drumul pe care trebuie să-l urmeze predica
creştină în societatea tehnicizată în continuă transformare, de astăzi.(Notă bibliografică,
do Gabriel Popescu) (S.T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 465— 466).
Claus W e s t e r m a n n , Grundformen prophetischer Rede (Formele de bază ale cuv)ntărilor profetice): O contribuţie preţioasă la cunoaşterea structurii retoricii profetice
(Notă bibliografică, de N. Neaga) (S.T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 631—632).
Leonhard F e n d t , Homiletik (ed. Il-a): Manual de omiletică, de uz protestant, în
pntru părţi esenţiale : împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica ; sistematica predicii; introdu<ore în practica omiletică; liniile fundamentale ale formei şi ale ideilor predicii de-a
lungul istoriei (Recenzie, dr. Pr. Sebastian Chilea [Ort., X X IV (1972), nr. 2, p. 254— 258).
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PRIETENIA
1. Prietenia în concepţia antichităţii
P l a t o n , Lysis : Subiectul dialogului Lysis — prietenia — o problemă care se
afla în centrul preocupărilor filozofilor antichităţii (Notă bibliografică, de Diac. Prof.
Ioan Zăgreanu) (S.T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 478— 479).

2. Prietenia la. Sfinţii Părinţi
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Preocupări patristice in literatura teologică românească:
Profiluri patristice de actualitate ecumenică: prietenia etc. (S.T., X X III (1971), nr.
5— 6, p. 333).

PROFEŢIE ŞI PROFEŢI
Pr. Constantin G h e o r g h e , Harismele după epistolele Stintului Apostol Pavel:
Cine şi ce sînt profeţii (S.T., XXV (1973), nr. 1—2, p. 25—26).

PROGRESUL
Joseph Th o mi a s , VEglise et la societe industrielle : (Notă bibliografică, de O.P.)
(S.T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 477).

PROZELITISM CONFESIONAL
Diac. Asist. Ion B r i-a, Un obstacol în calea ecumenismului — prozelitismul con
fesional : Consideraţii introductive. Originea şi semnificaţia termenului «prozelitism».
Prozelitismul în dezbaterea teologiei ecumenice de azi. Forme şi metode de prozelitism
actuale : uniatismul practicat de Biserica Romano-Catolică şi sectarismul unor grupări .
religioase (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 9— 10, p. 1053— 1063).
Pr. Dumitru S o a r e , Comentarii ortodoxe asupra temei «Mărturisire comună şi
prozelitism grosolan» : Despre un cod de mărturisire creştină, care urmăreşte o condam
nare categorică a prozelitismului (Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 508— 510).

PURIFICARE
Drd. Mihai P o p e s c u , Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane
şi în creştinism (S.T., X X III (1971), nr. 3— 4, p. 248—260).

R
RASISMUL
(Combaterea şi condamnarea lui)
' Pr. Drd. Nicolae Bor da ş . i . u, Inumanitatea rasismului: Unitatea de origine şi
menire a oamenilor. Creştinismul, mesaj de egalitate, frăţietate şi dreptate. Rasismul
ca problemă morală : contraste sociale şi rasiale. Rasismul şi demnitatea umană.
Aspecte actuale ale problemei rasiale. Iisus Hristos, răscumpărătorul celor credin
cioşi. Rasismul şi creştinismul: egalitatea şi înfrăţirea credincioşilor după Evanghe
lia lui Hristos ; după celelalte cărţi ale Noului Testament; concepţia patristică des
pre om şi omenire. Unitatea neamului omenesc şi egalitatea dintre oameni. Concluzii
(S.T., X X IV (1972), nr. 1— 2, p. 114— 122).
Pr. D. S o a r e , Consiliul Ecumenic al Bisericilor a alocat noi fonduri în sprijinul
luptei împotriva rasismului (Ort., X X III (1971), nr. 4, p. 659).
Pr. Prof. Petru R e z u ş, Problema cooperării Bisericilor creştine şi a credincioşi
lor tuturor religiilor pentru sprijinirea şi înfăptuirea marilor probleme ale vieţii con
temporane : Principiile şi roadele cooperării Bisericilor Ortodoxe pentru sprijinirea
eforturilor de înfăptuire a egalităţii rasiale. Cum se prezintă problema cooperării
Bisericilor Ortodoxe cu celelalte Biserici creştine şi a acestora cu celelalte religii în
aceeaşi direcţie, a egalităţii rasiale, şi !la ce rezultate s-a ajuns (Ort., XXV (1973),
nr. 1, p. 102— 114).
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REÎNTREGIREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DIN TRANSILVANIA
1. Despre actul «uniaţiei» religioase din Transilvania (1697— 1701)
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. I. C i u r e a, Istoriografia Bisericii
Române şi problemele ei actuale: «Uniaţia» de la 1700 (B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
3—4, p. 376— 377).
Ladislau G y e m a n t , Acţiuni petiţionare ale românilor din Transilvania in pe
rioada 1834— 1838: Din viaţa şi activitatea lui Vasile Moga (1810— 1848), primul
episcop ortodox de neam român al Transilvaniei, după dureroasa dezbinare biseri
cească din 1698— 1701 (Notă bibliografică, de Pr. Prof. Mircea Păcurariu) (S.T., XXV
(1973), nr. 5—6, p. 450— 451).

2. Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania
(21 octombrie 1948)

•

Desbaterile Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordi
nară din anul 1948 : In legătură cu -aprobarea revenirii preoţilor greco-catolici în
sinul Biseri-cii Ortodoxe Române şi ou unele dispoziţii legate de acest eveniment
(B.O.R., LXVI (1948), nr. 11— 12, p. 656). .
Arhim. Emilia n B i r d a ş , Aniversarea a 22 dc ani dc la Reîntregirea Bisericii
Ortodoxe Române din Transilvania (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 9— 10, p. 1038— 1041).
(Autorul nesemnat), Aniversarea a 23 de ani de la Reîntregirea Bisericii Orto
doxe Române în Transilvania (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1018— 1021).
Diac. Gheorghe P a p u c , Refacerea unităţii Bisericii strămoşeşti (B.O.R., XCI
(1973), nr. 6, p. 616— 623).

RELAŢIILE INTERORTODOXE ALE BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
A. — RELAŢII.-E INTERORTODOXE ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE
ÎN TRECUT
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a, Istoriogralia Bi
sericii Române şi problemele ei actuale: Biserica Ortodoxă Română sprijinitoarea
altor Biserici şi centre ortodoxe, în trecutul său istoric (B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
3—4, p. 377).
Drd. Ioan V. D u r ă , Biserica din -Ţara Românească în epoca lui Matei Basarab :
Legăturile Bisericii din Ţara Românească cu Patriarhia Ecumenică, cu Patriarhia
Alexandriei, cu Patriarhia Antiohiei, cu Sfîntul Munte Atos, cu Biserica Rusiei, Bise
rica Serbiei şi Biserica Bulgariei [B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 590—592).
Al. A l e x i a nu, Doi români, ctitori în Bulgaria şi în Pind (1643— 1644) (B.O.R.,
I.XXXIII (1965), nr. 7—8, ip. 771—776).
Drd. Constantin M o s o r , Biserica Moldovei în timpul domniei Iui Mihail Sturza
(1834— 1849): ...Raporturile dintre Biserica Moldovei şi Patriarhia din Constantinopol...
(li.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 604—605).
Vezi şi : Biserica Ortodoxă Română (Din trecutul istoric al Bisericii Ortodoxe
Uomârie)
li. — RELAŢIILE INTERORTODOXE ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE ASTĂZI

I. — Privire de ansamblu
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u , şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a, Istoriografia Biseifcii Române şi problemele ei actuale : Personalităţi ortodoxe române cu remarcabilă
m( tivitate interortodoxă (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 378—379).
Sfîntul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din anul
l() 18 : Participarea unor delegaţii ale Bisericilor Ortodoxe surori la înscăunarea Prea
HiTicitului Părinte Patriarh Justinian (B.O.R., LXVI (1948), nr. 7— 8, p. 400—404).
Desbaterile Sfîntului Sinod.... în sesiunea ordinară din anul 1950: în legătură
« ii acordarea a 40 de burs£ pentru studenţii recomandaţi de Bisericile Ortodoxe
Mirori (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 10, p. 551).
Desbaterile Sfîntului Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1951 : în legătură cu
mporturile frăţeşti ale Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe din
lume, în cursul anului 1951 (B.O.R., LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 455— 456).
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Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară pe anul Î953: în legătură cu
relaţiile externe ale Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe (B.O.R.,
LXXI (1953), nr. 7—8, p. 710— 711).
Lucrările Siîntului 'Sinod... în sesiunea ordinară din iunie 1954: în legătură cu
legăturile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române din ultima vreme (B.O.R.,
LXXII (1954), nr. 6, p. 649).
Sesiunea ordinară a Siîntului Sinod pe anul 1958 : In legătură cu schimbul de
profesori de la cele două institute teologice din Biserica noastră şi alte institute
similare din alte Biserici Ortodoxe (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 12, p. 1165).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963: în legătură
cu data, locul şi programul Conferinţei pregătitoare a Congresului profesorilor de
teologie ortodoxă de la Bucureşti (B.O.R., LXXXI (1963), nr. i l — 12, p. 1243).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1964 : în legătură cu darea de
seamă a Institutului teologic din Bucureşti, asupra desfăşurării Comisiei pregătitoare
a celui de-al II-lea Congres de teologie ortodoxă întrunită în ţara noastră între
2—9 iunie 1964 (B.O.R., LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1173— 1174).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965 : Schimb de burse între Pa
triarhia Română şi alte Biserici Ortodoxe (B.O.R., LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1170).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : în legătură cu
schimbul de bursieri cu alte Biserici Ortodoxe, pe anul şcolar 1965— 1966 (B.O.R.,
LXXXIV (1966), nr. 5—6, p. 618—619).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : Lucrările Comi
siei pregătitoare a celui de al II-lea Congres al profesorilor de teologie ortodoxă
(Bucureşti, 2— 9 iunie 1964) (B.O.R., LXXXIV (1966), nr. 11— 12, p. 1055— 1056).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1967 : în legătură cu proiectarea
unei noi Consultări interortodoxe propuse de patriarhul ecumenic Atenagora (iunie
1967) (B.O.R., LXXXV (1967), nr. 5— 6, p. 647—648).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : în legătură cu acceptarea
participării unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la Comisia interortodoxă de
la Geneva (8— 15 iunie 1968) (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 3—5, p. 514— 515).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : In legătură cu
participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, la Conferinţa interortodoxă de
la Chambesy (8— 16 iunie 1968) (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 7— 8, p. 988—989).
Remus Rus , Conferinţa interortodoxă a teologilor ortodocşi (Massachussets—
SUA, 7— 11 septembrie 1970) (Ort., X X III (1971), nr. 1, p. 156— 157).
Ştefan A 1e x e, Centrul interortodox Penteli din A te n a : Inaugurarea lui la
3 mai 1971 (Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 503— 504).
Alf J o h a n s e n , Rumanian contributions to Ecumenical Theology : Gîndirea şi
atitudinea ecumenică a teologiei ortodoxe române, în comparaţie cu concepţia cato
lică şi protestantă — Relaţiile reciproce între Bisericile Ortodoxe (Recenzie, de
Ierom. Veniamin Micle) (Ort., X X III (1971), nr. 4, p. 607— 608). •
Pr. D. S o a r e, Primul Congres general al tineretului ortodox din Franţa (Annecy, 30 octombrie— 1 noiembrie 1971): Situaţia generală a diasporei ortodoxe şi
contribuţia ei la colaborarea panortodoxă (Orf., XXIV(1972), nr. 1, p. 153— 154).
(Autorul nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian în ziua întîi de Paşti: Reînodarea firului vechilor legă
turi de dragoste şi colaborare frăţească cu Bisericile Ortodoxe (din cuvîntul repre
zentantului preoţimii Capitalei) (B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 237—238).
(Autorul nesemnat), Conferinţa exegetică interotodoxă de la Penteli — Atena
(17—21 mai 1972) : A luat parte şi un delegat al Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.,
XC (1972), nr. 5—6, p. 520— 521).
Pr. Asist. Dumitru P o p e s c u , Consultaţia teologică de la Atena (Mînăstirea
Penteli, 23—27 mai 1972): Precizarea poziţiei ortodoxe din punct de vedere teologic
faţă de semnificaţia pe care o are astăzi mîntuirea creştină — contribuţia delegatului
ortodox român (Rev. cit., p. 523—524).
Pr. Dumitru S o a r e , Un viitor simpozion teologic interortodox la Facultatea
de teologie a Universităţii din Salonic (12— 16 septembrie 1972) (Ort., X X IV (1972),
nr. 2, p. 312— 313).
(Autorul nesemnat), Simpozionul teologic de la Salonic şi conferinţele ţinute
de Pr. Prol. D. Stăniloae la Atena (12— 16, 22—27 septembrie 1972) (B.O.R., XC (1972),
nr. 9— 10, p. 982—983).
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Prof. N. C h i t e s c u , Activitate teologică ortodoxă română în Am erica: Par
ticiparea la lucrările celui de-al II-lea Congres al Societăţii de teologie ortodoxă
în America (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 992— 993).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară
a anului 1972: In legătură cu participarea unor teologi ortodocşi români la con
grese interortodoxe (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1322).
(Autorul nesemnat), Schimb de studenţi teologi dintre Biserica Ortodoxă Ro
mână şi celelalte Biserici în anul universitar 1972-rl973 (S.T., X X V (1973), nr. 1—2,
p. 115— 116).
Pr. Prof. D. S t ă n i 1o a e, Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române
în ultimul sferh de veac: Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române
(Ort., XXV (1973), nr. 2, p. 171— 172).

II. — Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române
cu celelalte Biserici Ortodoxe, în parte
1. C u

Patriarhia

Ecumenică

a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1— 2, p. 6—7,
21; nr. 3—4, p. 249—250; — nr. 5—6, p. 432—433, 444; — nr. 11— 12; p. 1116—
1117; — LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 21— 22, 34; — nr. 3—4, p. 241— 242; — nr.
5—6, p. 434— 435, 450; — nr. 11— 12, p. 1137— 1138; — XC (1972), nr. 1—2, p. 14—
15, 30; — nr. 3— 4, p. 233—234; — nr. 5—6, p. 446— 447, 459; — nr. 11— 12, p. 1147
— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 10— 11, 27; — nr. 3— 5, p. 270—271, 272, 285).
b) Schimb de corespondenţă protocolară, cu prilejul unor evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici şi a întîistătătorilor lor
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
iunie 1954: In legătură cu răspunsul Bisericii Ortodoxe Române la intervenţia pa
triarhului ecumenic Atenagora asupra temelor ce urmează a fi dezbătute la un even
tual prosinod ecumenic (B.O.R., LXXII (1954), nr. 6, p. 649).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1963: în legătură cu comuni
carea patriarhului ecumenic Atenagora privitoare la întîlnirea ce avea să aibă loc
între Sanctitatea Sa şi Papa Paul al Vl-lea, la Locurile Sfinte (B.O.R., LXXXI (1963),
nr. 11— 12, p. 1236).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1964: In legătură cu
comunicarea patriarhului Atenagora referitoare la caterisirea mitropolitului Fotios,
fost la Pafos (B.O.R., LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1172— 1173).
Vezi şi: B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 7—8, p. 645; — LXXXIX (1971), nr. 1—2,
p. 52; — nr. 3— 4, p. 252; — nr. 7— 8, p. 697; — nr. 11— 12, p. 1139— 1140; — XC
(1972), nr. 1—2, p. 42 ; — nr. 3— 4, p. 245; — XCI (1973), nr. 6, p. 533).
c) Vizite frăţeşti ale întîistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
sau ale altor reprezentanţi ai acestora
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963 : în legătură cu
invitarea şi participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în fruntea unei
delegaţii, 4a festivităţile prilejuite de comemorarea Mileniului Sfîntului Munte Atos
(20 iunie— 7 iulie 1963) (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 5—6, p. 575; nr. 11— 12, p. 1239).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : In legătură cu invitarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de a face, în fruntea unei delegaţii, o
vizită de răspuns la Patriarhia Ecumenică în zilele de 2— 6 mai 1968 (B.O.R., LXXXVI
(1968), nr. 3— 5, p. 513).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 în legătură cu
vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, făcută Patriarhiei
l-cumenice (2— 6 mai 1968) (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 7—8, p. 986— 987).
Pr. Prof. Ioan G. Coman, Participarea Pr. Prof. Ioan G. Coman la inaugurarea
Institutului patriarhal de studii patristice de la Tesalonic şi la Simpozionul inter
naţional «Spiritualitatea Sfîntului Ioan Gură de Aur» (Mînăstirea Vlatadon, 15 oclombrie 1972) (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 989—990).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: în legătură cu
p/irticiparea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la funerariile patriarhului ecumenic
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Atenagora şi cu informarea privind alegerea noului patriarh ecumenic în persoana
Mitropolitului Dimitrios de Imbros şi Tenedos (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1320).
2. C u P a t r i a r h i a de A l e x a n d r i a
a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznici creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1— 2, p. 7—9, 21 ;
nr. 3—4r p. 249—250; nr. 5— 6, p. 433— 434; nr. 11— 12, p. 1116— 1117'; — LXXXIX
(1971), nr. 1—2, p. 22—23; nr. 3— 4, p. 241—242; nr. 5— 6, p. 436; nr. 11— 12, p. 1137—
1138; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 16— 17; nr. 3—4, p. 233—234; nr. 5— 6, p. 447— 448;
nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 11; nr. 3—5, p. 270— 271, 273).
b) Schimb de corespondenţă protocolară, la diferite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici şi a întîistătătorilor lor
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1968: In legătură cu comunicarea alegerii şi întronizării I. P. S. Mitropolit
Nicolae de Irinopoîe ca Papă şi Patriarh în Scaunul apostolic al Alexandriei şi a
toată Africa, cu numele de Nicolae al Vl-lea (B.O.R., LXXXV I (1968), nr. 7— 8,
p. 989).
Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1140; XCI (1973), nr. 3—5, p. 288
c) Vizite frăţeşti ale întîistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
(Autorul nesemnat), Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către Sancti
tatea Sa Nicolae al Vl-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 922— 945).
(Autorul nesemnat), Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la
întronizarea noului Patriarh al Bisericii Copte şi la inaugurarea palatului patriarhal
alPatriarhiei Alexandriei (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p.
1177— 1184).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1971 : Participarea delegaţiei Bisericii noastre, în frunte cu
Prea Fericitul
Patriarh Justinian, la festivităţile inaugurării noului palat patriarhal din Alexandria.
Vizita, în România, a Sanctităţii Sale Nicolae al Vl-lea, Papă şi Patiarh al Alexan
driei şi al întregii Africi (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1297, 1298).
3. C u

Patriarhia

de

A ntiohia

a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1—2, p. 7, 21 ;
nr. 3—4, p. 249—250; nr. 5— 6, p. 433; — nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — LXXXIX
(1971), nr. 1—2, p. 22; — nr. 3— 4, p. 241—242; — nr. 5— 6, p. 435; — nr. 11— 12,
p. 1137— 1138; — XC (1972), nr. 1—2, p. 15, 31;
— nr. 3— 4, p. 233—234; —
nr.
5—6, p. 459—460; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148;
XCI (1973), nr. 1— 2, p. 12; —
nr. 3—5, p. 270—271, 273— 274, 285).
b)
Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici şi a întîistătătorilor lor
Dcsbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară
din anul 1950: Decorarea Prea Fericitului Patriarh Justinian
cu ordinul «Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel» din partea Patriarhiei de Antiohia (B.O.R., LXVIII (1950), nr.
10, p. 558).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din iunie 1954: Invitaţia Patri
arhiei de Antiohia la partciparea festivităţilor de la Damasc— Siria (3—5 iulie 1954)
în cinstea jubileului de aur al arhipăstoririi patriarhului Alexandru al III-lea al
Antiohiei (B.O.R., LXXII (1954), nr. 6, p. 651— 652).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din februarie 1956 : In legătură
cu acordarea unei dotaţii Patriarhiei de Antiohia, pentru menţinerea liceului confe
sional mixt ortodox din Damasc (B.O.R., LXXIV (1956), nr. 3— 4, p. 308).
Vezi şi: B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 7—8, p. 646; — nr. 9— 10, p. 885— 887;
— LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 698; — nr. 9— 10, p. 906; — XC (1972), nr. 9— 10, p. 902
4. C u P a t r i a r h i a d e I e r u s a l i m
a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 9, 21 ;
nr. 3—4, p. 249—250} — 5— 6, p. 434— 435; — nr. 11— 12, p. 1116— 1117; —
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LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 23— 24; — nr. 3— 4, p. 241— 242; — nr. 5—6, p. 436—
437; — nr. 11— 12, p. 1137— 1128; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 17— 18; — nr. 3— 4,
p. 233— 234; — nr. 5—6, p. 448—449; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973),
nr. 1—2,
p. 12— 13; — nr. 3—5, p. 270—271, 274— 275).
b) Vizite frăţeşti între cele două Biserici Ortodoxe
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Participarea Pr. Prof. Ioan G. Coman la inaugurarea
activităţii Institutului ecumenic de cercetări teologice de Ia Ierusalim pe anul 1972—
1973...: Cu acest prilej reprezentantul Bisericii noastre a făcut şi o scurtă vizită
Sanctităţii Sale Patriarhul Benedict al Ierusalimului (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10,
p. 987).
5. C u B i s e r i c a

Ortodoxă

Rusă

a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 9— 10, 21 ;
nr. 3—4, p. 249— 250; nr. 5—6, p. 435—436, 444— 445; nr. 11— 12, p. 1116— 1117; —
LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 24—25, 34— 35, 241— 242; nr. 5— 6, p. 437— 439, 450;
nr. 11— 12, p. 1137— 1138; — XC (1972), nr. 1—2, p. 18— 19, 31 ; nr. 3— 4, p. 233—234;
nr. 5—6, p. 449— 450,460; nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 13— 14,
27— 28; nr. 3— 5, p. 270—271, 275, 285):
b)
Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici Ortodoxe şi a întîistătătorilor lor
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române : Comunicarea Patriarhiei
Moscovei referitoare la apelul Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse către fiii
ei aflaţi în afara Bisericii mame (B.O.R., LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 548).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1970 : în legătură cu
comunicarea Bisericii Ortodoxe Ruse referitoare la canonizarea arhiepiscopului N i
colae Kasatkin (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 11— 12, p. 1309).
Vezi şi: B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1—2, p. 30— 31; — nr. 3— 4, p. 293—
294; — LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 48, 50; — XC (1972), nr. 5—6, p. 463; —
XCI (1973), nr. 1—2, p. 57— 58; — nr. 6, p. 533).
c) Vizite frăţeşti ale întîistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
sau ale unor reprezentanţi ai acestora
Sfîntul Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1948 : Vizita unei delegaţii a Bisericii
Ortodoxe Române făcută Bisericii Ortodoxe Ruse (B.O.R., LXVI (1948), nr. 7— 8, p.
395— 396).
Desbaterile Sfîntului Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1948: In legătură cu
participarea delegaţiei ortodoxe române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian, la sărbătorirea a 500 de ani de la autocefalia Bisericii Ortodoxe Ruse şi
la dezbaterile şi hotărîrile Consfătuirii întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe de la
Moscova (B.O.R., LXVI (1948), n r .ll— 12, p. 643— 644).
Desbaterile Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1950: în legătură
cu vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, făcută Bisericii
Ortodoxe Ruse (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 10, p. 551— 552).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din iunie 1954: Vizita făcută
Bisericii Ortodoxe Române de către mitropolitul Nicolae K rutiţki; conferirea şi de
cernarea lui a titlului de «Doctor în teologie» (B.O.R., LXXII (1954), nr. 6, p. 659).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1955 : Vizita delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Române la Moscova (16 iulie— 4 august 1955), cu prilejul sărbă
torilor religioase în cinstea Sf. Serghie de Radonej (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10,
p. 972—973).
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului' Sinod... : în legătură cu
invitaţia făcută Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de a participa, în fruntea
unoi delegaţii, la festivităţile prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la reînfiinţâ
nd patriarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 232).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1962: Vizita patriar
hului Alexei în ţara noastră (31 mai—4 iunie 1962) (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 1— 2,
p. 173).
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Lucrările Sfîntului Sinocl... în sesiunea ordinară a anului Î963: în legătură cu
invitarea şi participarea unei delegaţii, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian, la serbările jubiliare prilejuite de împlinirea a 50 de ani de arhierie
a patriarhului Alexei al Moscovei şi a toată Rusia {B.O.R., LXXXI (1963), nr. 5— 6,
p. 574—575; — nr. 11— 12, p. 1239— 1240).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : In legătură cu
vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, făcută
patriarhului Alexei (7— 11 octombrie 1966); invitaţia făcută patriarhului Alexei de
a vizita Biserica Ortodoxă Română în vara anului 1967; problema schimburilor de
vizite între ierarhii şi profesorii de teologie de la cele două Biserici surori (B.O.R.,
LXXXIV (1966), nr. 11— 12, p. 1046— 1047, 1056, 1057.)
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : în legătură cu invitaţia fă
cută de Biserica Ortodoxă Rusă pentru participarea la serbările jubiliare, prilejuite
de împlinirea a 50 de ani de la reînfiinţarea Patriarhiei Moscovei (24— 29 mai 1968)
(B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 3—5, p. 513—514).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968 : în legătură cu
vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian, în fruntea unei
delegaţii, făcută Bisericii
Ortodoxe Ruse (24— 29 mai 1968) (B.O.R., LXXXVI (1968),
nr. 7—8, p.987).
t Episcop A n t o n i e Plămădeală, Vicar patriarhal, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Justinian a participat la alegerea şi întronizarea noului Patriarh al Moscovei
şi a toată Rusia (B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6, p. 485— 497).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : în legătură cu
participarea unei delegaţii, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Justinian, la ale
gerea şi întronizarea Sanctităţii Sale Patriarhul Pimen al Moscovei şi a toată Rusia
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1296).
(Autorul nesemnat), Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către Sancti
tatea Sa Pimen, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10,
p. 935—955).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: Vizita făcută
Bisericii Ortodoxe Române de către Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei
şi a toată Rusia (25— 31 octombrie 1972) (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1320— 1321).
(Autorul nesemnat), Vizita unor profesori de teologie francezi: P. S. Pierre
l'Huillier, episcop de Cherson (Patriarhia Moscovei) şi profesor la Institutul ortodox
«Sfîntul Serghie» din Paris (S.T., XXV (1973), nr. 3— 4, p. 261—262).

6. C u B i s e r i c a O r t o d o x ă

Gruzină

(Georgiană)

a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr .3—4, p. 249— 250;
— nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — LXXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 241— 242; — nr. 11—
12, p. 1137— 1138; — XC (1972), nr. 3—4, p. 233—234; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148;
— XCI (1973), nr. 1— 2, p. 14; nr. 3—5, p. 270—271, 276).
b)
Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici Ortodoxe şi a întîistătătorilor lor
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea 1952 : Comuni
carea despre încetarea din viaţă a patriarhului-katolicos Kalistrat, al Gruziei, şi
alegerea urmaşului său în scaun, în persoana I. P. S. Melchisedec (B.O.R., LXX
(1952), nr. 6— 8, p. 440).
Vezi şi : B.O.R., XC (1972), nr. 3-^4, p. 246
7. C u

Biserica

Ortodoxă

S î r’b ă

a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 10— 11, 21,
nr. 3—4, p. 249— 250; nr. 5—6, p. 436— 445; nr .11— 12, p. 1116— 1117; — LXXXIX
(1971), nr. 1—2, p. 35 ; — nr. 3—4, p. 241—242; — nr. 5— 6, p. 439, 450; — nr. 11— 12,
p. 1137— 1138 ; — XC (1972), nr. 1—2, p. 19—20, 31 ; — nr. 3— 4, p. 233—234; — nr. 5— 6,
p. 450—451, 460; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 14— 15, 28,
— nr. 3—5, p. 270—271 ; 276—277, 285).
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b)
Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente
din viaţa şi activitatea celoi două Biserici Ortodoxe şi a întiistătătorilor lor
Vezi: B.O.R., LXXXV III (1970); nr. 7—8, p. 646; — XC (1972), nr. 7—8, p. 683;
Nr. 9— 10, p. 903 ; — XCI (1973), nr. 6, p. 534.
c) Vizite frăţeşti ale întiistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române : In legătură cu invitaţia
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de a face o vizită Bisericii Ortodoxe
Sîrbe (B.O.R., LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 548).
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului Sinod...: în legătură cu vi
zita Prea Fericitului Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, făcută Bisericii Orto
doxe Sîrbe (2— 12 iunie 1957) (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 1—2, p. 231— 232).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1962: în legătură cu vi
zita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Sîrbe, în frunte cu Patriarhul Gherman, făcută Bise
ricii noastre (23 octombrie—5 noiembrie 1962) (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 1—2, p. 173).

8. C u B i s e r i c a O r t o d o x ă B u l g a r ă
a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1—2, p. 11, 21;
nr. 3—4, p. 249— 250; nr. 5—6, p. 437, 445; nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — LXXXIX
(1971), nr. 1—2, p. 25— 26, 35 ; — nr. 3—4, p. 241—242; — nr. 5—6, p. 439— 440, 450—451;
- nr. 11— 12, p. 1137— 1138; — XC (1972), nr. 1—2, p. 20, 31 ; — nr. 3—4, p. 233—234;
- nr. 5—6, p. 451— 452, 460; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p.
15— 16, 28 ; — nr. 3—5, p. 270—271, 277, 285— 286).
b)
Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente
din viaţa şi actvitatea celor două Biserici Ortodoxe şi a întiistătătorilor lor
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
(inului 1963 : Comunicarea despre aniversarea a zece ani de la înfiinţarea Patriarhiei
Bulgare şi de la înscăunarea patriarhului Chirii (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 5— 6, p. 575).
Vezi şi: B.O.R., LXXXV III (1970) nr. 1— 2, p. 29, 35; nr. 5—6, p. 448, 449, 454;
nr. 7—8, p. 646, 655 ; — LXXXIX (1971), nr. 1—2, p. 48, 50, 53 ; — nr. 3— 4, p. 253—
^54, 260; — XC (1972), nr. 7—8, p. 683, 684; — XCI (1973), nr. 6, p. 534, 542—543
c) Vizite frăţeşti ale întiistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
sau ale unor reprezentanţi ai acestora
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
iiinie 1954 : Comunicarea despre invitaţia făcută patriarhului Chirii de a vizita, în
liuntea unei delegaţii, Biserica Ortodoxă Română (B.O.R., LXXII (1954), nr. 6, p. 651).
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a»Sfîntului Sinod...: In legătură cu
primul schimb de profesori de teologie de la institutele superioare din cele două
Miserici surori (23 mai— 19 iunie 1957; 4—26 noiembrie 1957) (B.O.R., LXXVI (1958),
nr. 1—2, p. 232).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965 : în legătură cu invitarea Prea
l'oricitului Părinte Patriarh Justinian de a face o*vizită, în fruntea unei delegaţii, Biu*ricii Ortodoxe Bulgare, cu prilejul aniversării a 13 ani de la restabilirea Patriarhiei
IlulgaTe şi a înscăunării patriarhului Chirii (B.O.R., LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1165).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : în legătură cu vi
zita făcută de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Pa
li iarh Justinian, Bisericii Ortodoxe Bulgare, cu prilejul aniversării a 13 ani de la
loînfiinţarea Patriarhiei Bulgare. Invitaţia făcută patriarhului Chirii de a vizita Biserica
Ortodoxă Română, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la întronizarea Prea Fericitului
IVirinte Patriarh Justinian ; problema schimburilor de vizite între ierarhi şi profesori
iii* teologie de la cele două Biserici surori (B.O.R., LXXXIV (1966), nr. 5— 6, p. 610—611;
nr. 11— 12, p. 1056— 1057).
(Autorul nesemnat), încetarea din viaţă a Prea Fericitului Patriarh Chirii al Bulijtiriei: Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, cu acest prilej (B.O.R.,
I XXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 257—260).
(Autorul nesemnat), Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a participat la aletjvrca şi întronizarea noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare (B.O.R., LXXXIX
(11)71), nr. 7—8, p. 699—712).
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(Autorul nesemnat), Participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian la întronizarea noului patriarh al Bisericii Copte...: Escala pe aeroportul de la Sofia şi întîlnirea
scurtă, cu acest prilej, cu conducătorii Bisericii Ortodoxe Bulgare (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1168— 1169).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : în legătură cu
participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, 'la alegerea
şi întronizarea Prea Fericitului Patriarh Maxim al Bisericii Ortodoxe Bulgare ; parti
ciparea unei delegaţii ortodoxe române la funeraliile fostului patriarh Chirii (B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1296— 1297, 1298).
(Autorul nesemnat), Vizita lăcută Bisericii OrtodoxeRomâne de către Prea Fe
ricitul Maxim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare (10— 17 octombrie1972) (B.O.R.,
XC (1972), nr. 9— 10, p. 908— 925).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1972: în legătură cu
vizita Prea Fericitului Patriarh Maxim, în fruntea unei delegaţii, făcută Bisericii Orto
doxe Române (B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1321— 1322).
(Autorul nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian în prima zi de Paşti: Cîteva aspecte din relaţiile contempo
rane ale Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Ortodoxă Bulgară (B.O.R., XCI (1973),
nr. 3—5, p. 292—293).
9. C u B i s e r i c a O r t o d o x'ă G r e a c ă

(Elenă)

a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1—% p. 11— 13,
21; nr. 3— 4, p. 249—250; nr. 5— 6, p. 437—438, 447; nr. 11— 12, p. 1116— 1117; —
LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 26—27; — nr. 3—4, p. 241— 242; — nr. 5—6, p. 440—441 ;
— nr. 11— 12, p. 1137— 1138; — nr. 3—4, p. 233—234; — nr. 5—6. p. 452— 453; — nr.
11— 12, p. 1147— 1148 \— XCI (1973), nr. 1—2, p. 16— 17; — nr. 3—5, p. 270—271,
278, 284).
b) Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici Ortodoxe şi a întîistătătorilor lor
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române : Comunicarea despre decesul arhiepiscopului Dorotheos al Atenei şi a
toată Grecia şi alegerea noului întîistătător al Bisericii Eladei, Theoclitos (B.O.R.,
LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 237).
Vezi şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 483—484
c) Vizite frăţeşti ale întîistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
sau ale unor reprezentanţi ai acestora
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965: Invitaţia Prea Fericitului
Patriarh Justinian de a vizita Mitropolia Patrelor (Grecia), unde se află şi moaştele
Sfîntului Apostol Andrei (B.O.R., LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1167).
Lucrările Sfînului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969 : în legătură cu vi
zita I.P.S. Mitropolit Iacov al Mitilenei, preşedintele Comisiei sinodale pentru relaţii
externe a Bisericii Ortodoxe Greceşti, făcută Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.,
LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1298).
A. M., Schimb de vizite monahale : Două călugăriţe din Grecia au vizitat Biserica
Ortodoxă Română (26 mai — 23 iunie 1970) ('B.O.R., .LXXXVIII (1970), nr. 5— 6, p. 472).
Pr. Olimp C ă c i u l ă , Vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe a Greciei la Pa
triarhia Română (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 7—8, p. 656— 658).
Pr. Prof. Al. I. C i u r ea, Simpozionul greco-român de la Salonic (21—25 octom
brie 1970) : Tema fundamentală a fost «Epoca -fanariotă» privită din toate punctele
de vedere, inclusiv cel religios (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 11— 12, p. 1153— 1155).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1970 : In legătură cu participarea şi contribuţia reprezentantului Bisericii Orto
doxe Române la Simpozionul greco-român, de la Salonic (Rev. cit., p. 1322).
(Autorul nesemnat); Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian în Grecia...
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 456— 469, 483—484).
(Autorul nesemnat), Participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian la întronizarea noului patriarh al Bisericii Copte...: Escală pe aeroportul de la Atena şi scurţii
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întîlnire cu conducătorii Bisericii Ortodoxe din Grecia, cu acest prilej (B.O.R.', LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1169).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : în legătură cu
participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, la festivită
ţile din Grecia (Rev. cit., p. 1297— 1298).
Participarea Pr. Prof. Ioan G. Coman la inaugurarea Institutului patriarhal de stu
dii patristice de la Tesalonic şi la Simpozionul internaţional «Spiritualitatea SIîntului
Ioan Gură de Aur» : Conferinţe ţinute la Tesalonic şi Atena (B.O.R., XC (1972), nr.
9— 10, ip. 990— 991).

10. C u B i s e r i c a O r t o d o x ă a C i p r u l u i
a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1—2, p. 13— 14 ;
nr. 3— 4, p. 249—250; nr. 5— 6, p. 438—439; nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — LXXXIX
(1971), nr. 1—2, p. 27; nr. 3— 4, p. 241—242; nr. 5— 6, p. 441; nr. 11— 12, p. 1137—
1138; — XC (1972), nr. 1—2, p. 20— 21; nr. 3—4, p. 233— 234; nr. 5—6, p. 453;
nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p .17; nr. 3—5, p. 270— 271, 279—280).
b) Schimb de corespondenţă protocolară la dilerite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici Ortodoxe şi a întîistătătorilor lor
Vezi: B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 3— 4, p. 257; nr. 7—8, p. 646—647; nr. 7—8,
p. 698 ; — XC (1972), nr. 1—2, p. 43 ; nr. 7—8, p. 683
11. C u B i s e r i c a O r t o d o x ă d i n P o l o n i a
a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 14; nr.
3—4, p. 249—250; nr. 5— 6, p. 439; nr. 11— 12, p. ^ 116— 1117; — LXXXIX (1971), nr.
1—2, p. 28; — nr. 3—4, p. 241—242; — nr. 5— 6, p. 442; — nr. 11— 12, p. 1137— 1138;
— XC (1972), nr. 1—2, p. 21— 22; — nr. 3— 4, p. 233—234; — nr. 5—6, p. 453— 454; —
nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 18; — nr. 3— 5, p. 270—271,
278—279).
b)
Schimb de corespondenţă protocolară, la dilerite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici Ortodoxe şi a întîistătătorilor lor
Lucrările Silntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea anului 1965 :
In legătură cu instalarea noului întîistătător al Bisericii Ortodoxe din Polonia —
1. P. S. Mitropolit Ştefan (18 iulie 1965) (B.O.R., LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1170).
c) Vizite irăţeşti ale întîistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
sau ale unor reprezentanţi ai acestora
(Autorul nesemnat), Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la întronl/.area înalt Prea Sfinţitului Vasile în demnitatea de Mitropolit al Varşoviei şi al
întregii Polonii (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 3—4, p. 258—268).
Lucrările SIîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
<mului 1970 : în legătură cu participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la
intronizarea I.P.S. Mitropolit Vasile al Varşoviei şi a toată Polonia (B.O.R., LXXXVIII
(1970), nr. 11— 12, p. 1310).

12. C u B i s e r i c a O r t o d o x ă d i n F i n l a n d a
a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 14— 15;
- nr. 3—4, p. 249—250; — nr. 5—6, p. 439— 4 4 0 ;'— nr. 11— 12, p. 1116— 1117; —
LXXXIX (1971), nr. 1—2, p. 28 ; — nr. 3—4, p. 241— 242; — nr. 5—6, p. 442—443; —
nr. 11— 12, p. 1137— 1138; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 22; — nr. 3—4, p. 233—234; —
iu. 5—6, p. 455; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 19—20; —
ni. 3—5, p. 270—271, 280).
b) Vizite frăţeşti ale întîistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe
sau ale unor reprezentanţi ai acestora
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
imului 1969 : In legătură cu vizita I. P. S. Paavali, Arhiepiscop al Carelei şi a toată
\
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Finlanda, făcută Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R,, LX X X V II (1969), nr. 11— 12,
p. 1297— 1298).
Pr. Ilie I. G e o r g e s c i u , Vizita în Finlanda a unei delegaţii bisericeşti din Ro
mânia : Vizita făcută Bisericii Ortodoxe din Finlanda de către o delegaţie a Bisericii
Ortodoxe Române (13—20 septembrie 1971) (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11— 12, p.
1192— 1198).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1971 : In legătură cu
vizita făcută Bisericii Ortodoxe din Finlanda de către o delegaţie a Bisericii Ortodoxe
Române (13— 19 septembrie 1971) (Rev. cit., p. 1306— 1307).
13. C u B i s e r i c a O r t o d o x ă d i n C e h o s l o v a c i a
a) Schimb de scrisori irenice şi telegrame, 'cu prilejul marilor praznice creştine
La Naşterea şi învierea Domnului (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 15— 16;
nr. 3—4, p. 249—250; nr. 5— 6, p. 440; nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — LXXXIX
(1971), nr. 1—2, p. 29 ; — nr. 3—4, p. 241— 242; — nr. 5—6, p. 443—444; — nr. 11— 12,
p. 1137— 1138; — XC (1972), nr. 1—2, p. 22—23; — nr. 3— 4, p. 233— 234; — nr. 5—6,
p. 454— 455; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 18— 19; — nr.
3—5, p. 270— 271, 279).
b)
Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente
din viaţa şi activitatea celor două Biserici Ortodoxe şi a întîistătătorilor lor
Vezi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 1—2, p. 49.
c) Vizite frăţeşti ale unor reprezentanţi ai celor două Biserici Ortodoxe
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea 1952 : în legă
tură cu participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la solemnităţile proclamării
autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia şi a întronizării primului ei mitro
polit, în persoana I. P. S. Elefterie (B.O.R., LXX (1952), nr. 6— 8, p. 440).
14. Cu Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă a Sinaiului şi Raitului
— Schimb de scrisori irenice şi telegrame la marile praznice ale creştinătăţii (Naş
terea şi învierea Domnului) (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 16; — nr. 3—4,
p. 249—250; — nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — LXXXIX (1971), nr. 1—2, ,p. 29— 30; —
nr. 3—4, p. 241—242; — nr, 5— 6, p. 444; — nr. 11— 12, p. 1137— 1138; — XC (1972),
nr. 1—2, p. 23—24; — nr. 3—4, p. 233—234; — nr. 5—6, p. 455— 456; — nr. 11— 12,
p. 1147— 1148; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 20; — nr. 3—5, p. 270—271, 280—281).
15. Cu Biserica Ortodoxă Autonomă din cele două Americi
— Schimb de telegrame la marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Dom
nului) (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 20 ; — nr. 3— 4, p. 249—250; — nr. 5—6,
p. 444 ; — LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 34; — nr. 5— 6, p. 450; — XC (1972), nr. 1—2,
p. 30; — nr. 5— 6,p. 459; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 27 ; — nr. 3— 5, p. 270—271, 284).

RELIGIE
(Concepţii filozofice despre religie)
Diac. Prof. Nicolae B a 1c a, Biblia în sistemul filozofic hegelian : Atitudinea lui
Hegel faţă de religie (S.T., X X II (1970), nr. 1—2, p. 44—46).
.Heinz Z a h r n t, Gesprăch iiber Gott (Convorbire despre Dumnezeu) : Poziţiile unor
teologi protestanţi în legătură cu «religia» (conceptul de religie) şi cu problema des
pre «sfîrşitul religiei» (Recenzie, de I.S.) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 277, 280).

RENAŞTEREA
Acad. Andrei O ţ e t e a , Renaşterea şi Reforma : Importanţa Renaşterii pentru ci
vilizaţie (Recenzie, de Diac. P. I. David) (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 9— 10, p.
1102— 1104).

RESPONSABILITATEA MORALĂ
1. Responsabilitatea umană naturală
Pr. Prof. D. S t ă n i l-o a e, Responsabilitatea creştină;
umană naturală... (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 181— 184).

Responsabilitatea inter-
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2. Responsabilitatea creştină
Pr. Prof. D. S t ă n i 1o a e, Responsabilitatea creştină : Responsabilitatea pentru
semeni în faţa lui Dumnezeu (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 184— 196).
Pr. Asist. D. P o p e s c u, Responsabilitatea noastră comună pentru o lume mai
bună (Ort., X X IV (1972), nr. 1 , p. 156— 159).

REVELAŢIA DIVINĂ
(privire interconfesională)

Pr. Prof. Corneliu S î r b u, întruparea ca revelaţie: Consideraţii introductive,
întruparea ca revelaţie în general. întruparea ca revelaţie în sine. întruparea ca re
velaţie prin cuvînt, act şi imagine. Prezenţa divină prin întrupare. Realismul întru
pării. Cum îl cunoaştem pe Dumnezeu prin întrupare. Valoarea întrupării ca revelaţie.
Concluzii (Ort., X X II (1970), nr. 4, p. 517— 538).
Prof. N. C h i ţ e s e u , Deosebirea dintre «oros» şi «canon» şi însemnătatea ei
pentru recepţia Sinodului de la Calcedon: Revelaţia — Dumnezeul necunoscut; prio
ritatea apofatismului (Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 347— 351).
Pr. Prof. Petru R e z u ş şi Pr. Prof. Corneliu S î r b u, Preocupări de Teologie
fundamentală în teologia românească : Fiinţa şi structura revelaţiei divine. Etapele
Revelaţiei divine supranaturale. Cuprinsul Revelaţiei divine. Raportul dintre Reve
laţie şi inspiraţie (Ort., X X III (1971), nr. 4, p. 528— 534).
Heinz Z a h r n t , Gesprăch ilber Gott (Convorbire despre Dumnezeu): Poziţiile
unor teologi protestanţi, de seamă, în legătură cu Revelaţia (Recenzie, de Ioan Struc)
(Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 276).
Alf J o h a n s e n , Rumanian contributions to Ecumenical Theology: Gîndirea
şi atitudinea ecumenică a teologiei ortodoxe române, în comparaţie cu concepţia ca
tolică şi protestantă — izvoarele Revelaţiei divine (Recenzie, de Ierom. Veniamin
Micle) (Ort., X X III (1971), nr. 4, p. 607).
Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mîntuire (Re
ferat) (S.T., X X IV (1972), nr. 3— 4, p. 173— 189).

RUGĂCIUNEA ÎN CREŞTINISM
1. Despre rugăciune, în general
Mitropolitul A n t o n i e , Rugăciunea şi v ia ţa : Esenţa rugăciunii. Contemplaţia
şi rugăciunea. Greutatea rugăciunii. Tăcerea rugăciunii (Ort., X X II (1970), nr. 1, p.
93—94, 94— 95, 96).

2. Felurile

rugăciunii în creştinism

Mitropolitul A n t o n i e , Rugăciunea şi v ia ţa : Rugăciunea de cerere şi lăsarea
fără răspuns (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 95—96).
Pr. Prof. D. S t ă n i 1 o a e, Rugăciunile pentru alţii şi sobornicitatea
Bisericii i
Rugăciunile pentru vii. Pomenirea celor morţi (S.T.,X X II (1970), nr. 1— 2, p. 29—38).
Prayer and the Departed, A Report of the Archbishop's Commission on Christian Doctrine: Punctul de vedere al Bisericii Anglicane faţă de rugăciunea pentru
cei morţi (Notă bibliografică, de Rus Remus) (S.T., X X IV (1972), nr. 3—4, p. 299).

3. Modele de rugăciune
Mitropolitul A n t o n i e , Rugăciunea şi v ia ţa : Rugăciunea Domnească. Rugă
ciunea lui Iisus. Rugăciuni pentru începători (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 94, 96, 97).

4. «Rugăciunea pentru unitatea creştină»
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
<inului 1963 : In legătură cu materialul trimis de Consiliul Ecumenic al Bisericilor,
cu privire la pregătirea săptămînii de rugăciune pentru unitate, din anul 1964 (B.O.R.,
I.XXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1238).
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Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969: Dispoziţie în
legătură cu textul «îndrumări cu privire la săptămîna de rugăciune pentru unitatea
creştină» (B.O.R., LXXXV II (1969), nr. 11— 12, p. 1308— 1309).
Prof. Nicolae Z a b o l o t s k i , Rugăciunea pentru unitatea creştină: (Notă bi
bliografică, de P.V.I.) (S.T., X X II (1970), nr. 1—2, p. 155).

s
SĂRBĂTORILE CREŞTINE
1. Sfintele Paşti
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Elemente din cultul mozaic în cultul creştin:
Sărbătorile — Slintele Paşti (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 733).
Diac. Drd. Aruppala G h e e v a r g h i s , Sărbătoarea Sfintelor Paşti în cultul creş
tin : Originea sărbătorii Paştilor: obiectul sărbătorii; denumirea sărbătorii; legătura
sărbătorii creştine cu Pascha evreilor şi diferenţa dintre cele două sărbători. Vechi
mea sărbătorii Paştilor în creştinism. Data sărbătorii Paştilor: diferite practici în
legătură cu serbarea Sfintelor Paşti în Biserica veche y uniformizarea datei Paştilor
la Sinodul I Ecumenic din Niceea (325). Regula adoptată de sinod; diferenţe în
serbarea Paştilor după 325. îndreptarea gregoriană a calendarului. îndreptarea în
Răsărit. Situaţia actuală în creştinism în ceea ce priveşte data serbării Paştilor j pro
puneri pentru uniformizarea şi stabilizarea Paştilor. Modul serbării Sfintelor Paşti în
Biserica veche. Sărbătoarea Sfintelor Paşti în diferite Biserici de azi rslujba Sfintelor
Paşti în Bisericile Ortodoxe de rit bizantin; slujba Sfintelor Paşti în Bisericile Orto
doxe Orientale; slujba Sfintelor Paşti în Biserica Romano-Catolică j slujba Paştilor
în Biserica Anglicană şi la protestanţi. Concluzii (Ort., X X IV (1972), nr. 2, p. 228— 244).
Prof. D. P. O g h i ţ k i , Normele canonice ale Pascaliei ortodoxe şi problema datării
Paştilor în condiţiile vremii noastre : (Notă bibliografică, de Ion V. Paraschiv) (S.T.,
X X V (1973), nr. 3—4, p. 289—290).
Lucrările Siîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară
a anului 1963: In legătură cu referatul Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian,
cu privire la stabilirea unei date fixe pentru serbarea Sfintelor Paşti (B.O.R., LXXXI
(1963), nr. 5— 6, p. 577— 578).
Pr. Prof. Liviu S t a n , Pentru serbarea Sfintelor Paşti la aceeaşi dată de în
treaga creştinătate : Actualitatea problemei. Calendarul şi îndreptările lui. Data ser
bării Sfintelor Paşti. Implicaţii teologico-canonice. Să vîslim mai adînc : orizont ecleziologic ; vechea tradiţie şi rînduială. Spre ţărmuri noi (S.T., X X II (1970), nr. 5— 6,
p. 368—383).
Pr. Prof. Atanasie N e g o i ţ ă , Consultaţia de la Geneva, asupra datei Paş
tilor : Spicuiri din Colocviu (16— 20 martie 1970), în cursul căruia s-a studiat ches
tiunea unei date comune pentru sărbătorirea Paştilor (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 3—4,
p. 300— 311).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe de peste hotare. — Patriarhia
Ecumenică : Declaraţiile Mitropolitului Meletie în legătură cu fixarea datei Paştilor
(Rev. cit., p. 336).
(Autorul nesemnat), Calendarul — Pascalia : Problema sărbătoririi Sfintelor Paşti,
concomitentă pentru toată Biserica Ortodoxă — în discuţia Comisiei interortodoxe
pregătitoare a Sfîntului şi Marelui Sinod (Chambesy, 16— 28 iulie 1971) (B.O.R., XC
(1972), nr. 3— 4, p. 389).
— Fixarea şi anunţarea datei sărbătorii Sfintelor Paşti,
pentru fiecare an, în plenul Sfîntului Sinod
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
anul 1949 (B.O.R., LXVII (1949), nr. 7— 10, p. 178).
Sfîntul Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1950 (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 3— 6,
p. 291).
Desbaterile Siîntului Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1951 (B.O.R., LXIX (1951),
nr. 10— 12, p. 459).
Lucrările Sfîntului Sinod... Sesiunea 1952 (B.O.R., LXX (1952), nr. 6— 8, p. 430).
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Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară pe anul 1953, din iunie 1954...,
1955, din februarie 1956... 1957... 1959... 1963... 1965.., 1966 (B.O.R., LXXI (1953), nr.
7—8, p. 719; — LXXII (1954), nr. 6, p. 657; — LXXIII (1955), nr. 5, p. 465; —
LXXIV (1956), nr. 3— 4, p. 307; — LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 548; — LXXVII (1959),
nr. 11— 12, p. 1133; — LXXXI (1963), nr. 5—6, p .577; — LX X X III (1965), nr. 3— 4,
p. 371 ; — LX XX IV (1966), nr. 5— 6, p. 615).
Sfîntul Sinod..., în sesiunea ordinară a anului 1967... 1968 (B.O.R., LXXXV (1967),
nr. 5—6, p. 649; — LXXXVI (1968), nr. 3— 5, p. 516— 517).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968... 1969... 1971... 1972
(B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 11— 12, p. 1446— 1447; — LXXXV II (1969), nr. 3—4, p. 465;
— LX XX IX (1971), nr. 11— 12, p. 1307— 1308; — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1327— 1328).

2. Rusaliile
(Cincizecimea; Pogorîrea Sfîntului Duh)
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Elemente din cultul mozaic în cultul creştin :
...Sărbătorile — Cincizecimea... (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 733).
0

3. Sărbători în cinstea M aicii Domnului
V e z i: Sfinţenie şi sfinţi în creştinism

4. Sărbători în cinstea sfinţilor Bisericii Ortodoxe
V e z i: Sfinţenie şi sfinţi în creştinism

SCHISMA ÎN BISERICĂ
Drd. Costache B u z d u g a n , Unitatea dogmatică a Bisericii după învăţătura Feri
citului A ugustin: Schisma, sensul şi dimensiunea ei (S.T., X X IV (1972), nr. 1— 2,
p. 100— 102).

SCLAVAGISMUL (Robia)
(Situaţia socială antinaturală şi antiumană)
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Preocupări patristice în literatura teologică româ
nească : Profiluri patristice de actualitate ecumenică: robia sau sclavagismul (stare
antinaturală) etc. (S.T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 332).

SECULARIZAREA
Pr. Prof. D. S t ă n i 1o a e, «Problematica ecumenică actuală» : Problema secula
rizării (înţelegerii lumii) — una din cele trei probleme majore cu care este confruntat
astăzi întregul creştinism — după opinia oficială a Bisericii Romano-Catolice şi cea
ortodoxă de totdeauna (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 297— 299).
A. G e s c h e, Essai d'interpretation dialectique du phenomene de secularisation :
(Notă bibliografică, de Prof. C. Pavel) (S.T., X X V (1973), nr. 1—2, p. 140— 142).

SFINŢENIE ŞL SFINŢI ÎN CREŞTINISM
1. Despre sfinţenie şi cinstirea sfinţilor (cultul sfinţilor)
în Biserica Ortodoxă
Dimitrie D i m i t r i e v i c i , Teologia sfinţeniei în ritualul ortodox al Euharistiei:
învăţătura despre sfinţenie în Vechiul şi Noul Testament şi în textele liturgice euhailstice (Recenzie) (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 581—582).
#

2. Despre canonizarea sfinţilor ortodocşi români
Pr. Drd.‘ Silviu-Petre P u f u l e t e , Contribuţia profesorului Nicolae Gr. Popescu
Prahova la dezvoltarea Dreptului bisericesc... Canonizarea în Biserica Ortodoxă...
(S\:r., X X V (1973), nr. 5—6, p. 407— 411).
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Sîîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din anul 1950 :
In legătură cu canonizarea unor mucenici mărturisitori ai dreptei credinţe şi cuvioşi
români cu cinstire (consacrare) locală (B.O.R., LXVIII (1950), nr. 3— 6, p. 298— 299).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din iunie 1954: în legătură cu
canonizarea şi cultul sfinţilor români (B.O.R., LXXII (1954), nr. 6, p. 656).
Lucrările Sinodului Permanent : In legătură cu ceremonialul pentru canonizarea
Sfîntului Ierarh Calinic de la Cernica şi a Sfîntului Iosif cel Nou de la Partoş (B.O.R.,
LXXIII (1955), nr. 5, p. 474— 475).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1955: în legătură cu
ceremonialul pentru proclamarea solemnă a canonizării sfinţilor români — Calinic de
la Cernica, Iosif cel Nou de la Partoş, Sava Brancovici, Ilie Iorest, Visarion Sarai,
Sofronie de la Cioara şi Oprea Miclăuş. Aprobarea textului slujbelor şi rugăciunilor
sfinţilor rom âni; a Tomosurilor şi Enciclicei de canonizare a sfinţilor români ? vieţile,
sinaxarele şi pomelnicile sfinţilor români canonizaţi (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10,
p. 972, 973, 974, 977).
Diac. Prof. Mircea P ă c u r a r i u şi Pr. Prof. Al. I. C i u r e a , Istoriografia Bise
ricii Române şi problemele ei actuale: ...Sfinţii români... (B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 3—4, p. 377).
Diac. Asist. Ion P o p e s c ur Cultul d iv in : Canonizarea sfinţilor români (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 6, p. 648—649).

3. Despre generalizarea cultului sfinţilor
cu moaştele în ţara noastră
Sfîntul Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1948 : In legătură cu locul unde se
află moaştele Sfîntului Grigore Decapolitul (B.O.R., LXVI (1948), nr. 7— 8, p. 394— 395).
Sfîntul Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1950: In legătură cu generalizarea
cultului sfinţilor cu moaşte aflate pe pămîntul românesc : Cuvioasa Parascheva, Ioan
cel Nou de la Suceava, Muceniţa Filofteia, Dimitrie cel Nou (Basarabov), Grigorie
Decapolitul, Nicodim cel Sfinţit şi Ioan al Olteniei (Valahul) (B.O.R., LXVIII (1950),
nr. 3—6, p. 298, 299).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1955 : In legătură cu
programul solemnităţilor religioase din octombrie 1955, prilejuite de canonizarea unor
sfinţi ortodocşi români şi de generalizarea cultului sfinţilor cu moaştele în ţara noas
tră (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 10, p. 972).
Sesiunea ordinară a Sfîntului Sinod pe anul 1958: în legătură cu generalizarea
cultului Sfîntului Ioan cel Nou de la Suceava (B.O.R., LXXVI (1958), nr. 12, p.
1168— 1169).

4. Martiri şi martyrioane din epoca primară a creştinismului
pe păm întul ţării noastre
I.
B a r n e a, Martyrion-ul de la N iculiţel: Consideraţii suplimentare pe seama
martyrion-ului bazilicii descoperite la Niculiţel (jud. Tulcea) în septembrie 1971 (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 1—2, p. 220—228).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1973: Hotărîrea de
strămutare în biserica mînăstirii Cocoş (jud. Tulcea), a sfintelor moaşte descoperite
în martyricon-ul de la Niculiţel (jud. Tulcea) (B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 247).
Pr. Prof. Ioan I. R ă m u r e a n u , Martirii creştini, de la Niculiţel, descoperiţi în
anul 1971 (B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 464—471).

5. Date biografice ale unor sfinţi ortodocşi
(Prezentare cronologic-calendaristică)

Sfîntul Vasile cel Mare (1 ianuarie)
Drd. Ion D. P o p a , Sfîntul Vasile cel Mare — predicatorul milosteniei (S.T., X X III
(1971), nr. 3—4, p. 224— 234).
Vezi ş i : Sfinţii Trei Ierarhi (30 ianuarie)
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Sfîntul Grigorie, de^Nissa (10 ianuarie)
Sfîntul G r i g o r i e de Nissa, Ce înseamnă să te numeşti şi să te făgăduieşti creştin
(Trad. rom., de Pr. T. Bodogae) (B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 178— 182).

Sfîntul Atanasie cel Mare (18 ianuarie; 2 mai)
Pr. Prof. Dumitru S t ă n i 1o a e, învăţătura Sfîntului Atanasie cel Mare despre mîntuire. — Cu prilejul împlinirii a 1600 de ani de la săvîrşirea lui din viaţa pămîntească (mai 373) (S.T., X X V (1973), nr. 5— 6, p. 328— 340).

Sfîntul Maxim Mărturisitorul (21 ianuarie)
Drd. Virgil D. I o n e s c u, Opera Sfîntului Maxim Mărturisitorul în literatura ro
mânească veche pînă la 1850 : împrejurările istorice în care a trăit şi'a activat Sfîntul
Maxim Mărturisitorul. Lucrări ale sfîntului în limba română şi în manuscrise româ
neşti (S.T., X X III (1971), nr. 5—6, p. 389— 399).

Sfinţii Trei Ierarhi (30 ianuarie)
— Vasile cel Mare, Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur —
(Autorul nesemnat), Sărbătorirea «zilei hramului» la Institutul şi Seminarul teo
logic din Bucureşti: ...Prezentare succintă, dar substanţială, a personalităţii şi activi
tăţii Sfinţilor Trei Ierarhi (din cuvîntul festiv al rectorului Institutului teologic)...
(B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 37— 38).
Pr. Prof. Ioan R ă m u r e a n u , Preotul — slujitor al lui Dumnezeu şi al oame
nilor după Sfinţii Trei Ierarhi (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 1—2, p. 99— 105).
Diac. Asist. Ion B r i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi (S.T., X X III (1971),
nr. 1—2, p. 74—84).
(Autorul nesemnat), Sărbătorirea «zilei hramului» la şcolile teologice ortodoxe
clin Bucureşti: Consideraţii despre preoţie şi biserică la Sfinţii Trei Ierarhi (prelegere
festivă) (B.O.R., XC (1972), nr. 1— 2, p. 53—60).
t V a s i l e , Episcopul Oradiei, învăţăminte ale Sfinţilor Trei Ierarhi pentru pro
blemele actuale ale Bisericii (Rev. cit., p. 121— 126).
Pr. Asist. Gabriel P o p e s c u, La izvoarele «Apostolatului social» : Date călăuzi
toare şi temeiuri ale slujirii, ale «Apostolatului social» în viaţa şi opera Sfinţilor Trei
Ierarhi (B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 168— 177).
Vezi ş i : Sfîntul Vasile cel Mare (1 ianuarie)

Bunavestire (25 martie)
Ierom. Drd. Chesarie G h e o r g h e s c u , învăţătura despre Maica Domnului în
Ortodoxie şi Catolicism : Consideraţii introductive. -Învăţătura ortodoxă despre Maica
Domnului: Născătoare de Dumnezeu; pururea fecioria Maicii Domnului; preacinsti
t a Maicii Domnului; Maica Domnului ca mijlocitoare către Fiul său (Ort., X X II
(1970), nr. 3, p. 382— 390, 397— 399).
Vezi ş i : Adormirea Maicii Domnului (15 august); — Naşterea Maicii Domnului
(H septembrie)

Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica (11 aprilie)
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară a anului 1968 : în
Irqătură cu comemorarea a 100 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfîntului Ierarh
C‘nlinie de la Cernica (B.O.R., LXXXVI (1968), nr. 3—5, p. 515— 516).
Vezi ş i : Despre canonizarea sfinţilor ortodocşi români

Sfîntul Sava Gotul (18 aprilie)
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
unului 1969 : în legătură cu comemorarea â 1600 de ani de la martirajul Sfîntului Sava
Colul (B.O.R., LXXXV II (1969), nr. 11— 12, p. 1307— 1308).
(Autorul nesemnat), Comemorarea împlinirii a 1600 de ani de la moartea marţitlt'ă a Sfîntului Sava G otul: Predica despre viaţa, activitatea şi mucenicia sfîntului.
< uvîntările festive care au scos în evidenţă vremea trăirii, lucrării şi muceniciei sfînhilui (B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 285—296, 298—300).
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:Pr. Prof. Ştefan C. A 'ile x e , 1600 de ani de la moartea Siîntului Sava Gotul:
Prezentarea şi analizarea scrisorii trimisă de «Biserica din Gothia» către «Biserica din
Capadocia», în oare se relatează evenimentele legate de sfîrşitul martiric al sfîn
tului (B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 556—568).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1973 : în legătură cu
desfăşurarea festivităţilor în cinstea comemorării a 1600 de ani de la martirajul Sfîn
tului Sava Gotul, în cadrul Episcopiei Buzăului (B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p.
248— 249).

Sfinţii Ierarhi Iorest şi Sava (24 aprilie)
Vezi — Despre canonizarea sfinţilor ortodocşi români

Sfîntul Ioan Valahul (12 mai)
Vezi — Despre generalizarea cultului sfinţilor ortodocşi cu moaştele în ţara noastră

Sfîntul Pahomie cel Mare (15 mai)
Pr. Placide D e s e i 11 e, Vesprit du monachisme pachomien : Despre Sfîntul Pa
homie şi opera sa spirituală (Recenzie, de C.B.) (Ort., X X III (1971), nr. 4, p. 612—613).

Sfîntul Ioan cel Nou, de la Suceava (2 iunie)
t Arhiereu E f t i m i e Bîrlădeanul, Vicarul Episcopiei Romanului şi Huşilor, Sem
nificaţia unor momente şi acţiuni privind cinstirea moaştelor Sfîntului Mucenic Ioan
cel Nou de la Suceava (B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 183— 189).
Vezi şi — Despre generalizarea cultului sfinţilor ortodocşi cu moaştele în ţara
noastră

Fericitul Augustin (15 iunie)
Pr. Prof. Alexandru M o i s i u, Fericitul Augustin — păstor şi îndrumător al vie
ţii creştine (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 637— 648).
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Valoarea Vechiului Testament pentru creştini
după Fericitul Augustin (S.T., X X III (1971),, nr. 1—2 ,p. 96— 109).

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie)
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anului 1967 :
în legătură cu comemorarea a 1900 de ani de la moartea martirică a Sfinţilor Apos
toli Petru şi Pavel (67— 1967) (B.O.R., LXXXV (1967), nr. 5— 6, p. 650).
Vezi şi — Apostolat (Biografii de Sfinţi Apostoli)
«

Sfîntul Andrei Criteanul (4 iulie; 17 octombrie)
Alexandru R e a b ţ e v , «Canonul cel mare» — Şcoala pocăinţei (studiu): Operă
remarcantă a Sfîntului Andrei, arhiepiscopul Cretei (Notă bibliografică, de P.V.I.) (S.T.,
X X II (1970), nr. 1— 2, p. 155— 156):
»

f

Adormirea Maicii Domnului (15 august)
Ierom. Drd. Chesarie G h e o r g h e s c u , învăţătura despre Maica Domnului în
Ortodoxie şi Catolicism: învăţăturile deosebitoare catolice, faţă de cea ortodoxă, cu
privire la mariologie — ridicarea cu trupul la cer. Punctul de vedere ortodox faţă de
învăţăturile deosebitoare catolice — adormirea Maicii Domnului... (Ort., X X II (1970),
nr. 3, p. 393, 396— 398).
Vezi şi — Bunavestire (25 martie); — Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie)

Sfîntul Simeon Stîlpnicul (Noul Teolog)
(1 septehibrie; vegi şi/: 24 mai şi 21 iulie)
Nicetas S t e t h a t o s , Vie de Simeon Le Nouveau Theologien (949— 1022) (Re
cenzie, de Pr. Prof. N .C. Buzescu) (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 277—281).
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Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie)
Ierom. Drd. Chesarie G h e o r g h e s c u , învăţătura despre Maica Domnului în
Ortodoxie şi Catolicism : Învăţături deosebitoare catolice, faţă de cea ortodoxă, pri
vitoare la mariologie — imaculata concepţie ; Maica Domnului comîntuitoare. Punctul
de vedere ortodox faţă de aceste învăţături — Maica Domnului şi păcatul strămoşesc;
Maica Domnului ca mijlocitoare către Fiul său (Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 390—393,
393— 396, 397— 399).
Vezi şi — Bunavestire (25 m artie); Adormirea Maicii Domnului (15 august)

Sfîntul Iosi! cel Nou, de la Partoş (15 septembrie)
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne în sesiuneaordinară
din
februarie 1956 : în legătură cu proclamarea canonizării Sfîntului Iosif cel Nou, de la
Partoş (B.O.R., LXXIV (1956), nr. 3— 4, p. 306— 307).
Vezi şi — Despre canonizarea sfinţilor ortodocşi rom âni; — Despre generalizarea
cultului sfinţilor ortodocşi cu moaşte în ţara noastră

Sfîntul Roman Melodul (1 octombrie)
Prof. N. D. U s p e n s k i , Condacele Sfîntului Roman dulcecîntătorul: (Notă bi
bliografică, de P.V.I.) (S.T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 589—590).

Sfîntul Ciprian~(2 octombrie)
Drd. Constantin S t ă n u l e ţ , Concepţia despre Biserică în opera Sfîntului Ciprian:
Consideraţii în legătură cu activitatea sfîntului (S.T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 565—566).

Sfînta Parascheva (14 octombrie)
V e z i: Despre generalizarea cultului sfinţilor ortodocşi cu moaştele în ţara noastră

Sfîntul Ilarion cel Mare (21 octombrie)
Prot. I. V. P o p o v, Sfîntul Ilarie, episcop de Pictavia : O dezvoltată monografie
u vieţii, operii şi gîndirii teologice a Sfîntului Ilarie, episcop de Pictavia din Acvitania (actualul Poitiers din Franţa de Sud) (Notă bibliografică, de P.V.I.) (S.T., X X III
(1971), nr. 5—6, p. 427— 428 — XCI (1973), nr. 3—4, p. 269— 271).

Sfinţii cuvioşi mărturisitori — Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara
şi mucenicul Oprea Miclăuş din Sălişte (21 octombrie)
Pr. Prof. I. I o n e s c u , Cuviosul Visarion Sarai în lumina cronicii protopopului
Nicolae Stoica din Mehadia (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1029— 1036).
Vezi şi — Despre canonizarea sfinţilor ortodocşi români

Sfîntul Dumitru Basarabov (Cel Nou, 27 octombrie)
Vezi — Despre generalizarea cultului sfinţilor ortodocşi cu moaştele în ţara
noastră

Sfîntul Teodor Studitul (11 noiembrie)
Drd. Matei C o r u g ă , Sfîntul Teodor Studiul şi opera sa în vechea literatură
to m ân e a sc ă ; O biografie a sfîntului (S.T., X X IV (1972), nr. 9— 10, p. 723—731).

Sfîntul Grigorie Decapolitul (20 noiembrie)
Vezi — Despre generalizarea cultului sfinţilor ortodocşi cu moaştele în ţara
noastră

Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie)
Vezi — Bunavestire (25 martie); — Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie)

Sfînta Filofteia (7 decembrie)
Vezi — Despre generalizarea cultului sfinţilor ortodocşi cu moaştele în ţara
noastră
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Zămislirea Sfintei Fecioare Maria (9 decembrie)
Vezi — Bunavestire (25 martie); — Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie)

Sfîntul Ignatie Teoforul (20 decembrie)
Pan C. H r i s t u, Ignatie al A ntiohiei: Despre viaţa şi opera sfîntului (Notă bi
bliografică, de Ştefan C. Alexe) (S.T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 626—628).

Sfîntul Nicodim cel Sfinţit de la Tisraana (26 decembrie)
Vezi — Despre generalizarea cultului slinţilor ortodocşi cu moaştele în ţara
noastră

SINCRETISM RELIGIOS
Drd. Constantin V o i c e s c u, Cultul sincretist al lui Jupiter Optimus Maximus
în Dacia Romană (B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 411— 420).

SINODALITATE
1. Principiul sinodalităţii î n .conducerea Bisericii
Vezi — Autoritatea în Biserică

2. Despre Sinodul apostolic
Drd. Hadis Y e s h a n e w , Sinodalitatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli: Sinodul
apostolic : cauza sinodului; convocarea sinodului; alcătuirea l u i ; prezidarea sau con
ducerea dezbaterilor sinodului; hotărîrile lui (S.T., X X III (1971), nr. 7— 8, p. 509—514).

3. Despre sinoadele locale în Biserica veche
Asist. Ioan N. F 1o c a, Canoanele Sinodului de la Sardicc.: Condiţiile în care
s-a ţinut sinodul. Hotărîrile cu caracter canonic, ale Sinodului de la Sardica. Preci
zări (S.T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 720—726).

4. Despre sinoadele locale ale Bisericilor Ortodoxe autocefale naţionale,
din trecut şi prezent
Vezi — Biserica Ortodoxă Română (Din trecutul istoric al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne) ; — Orîriduirea canonică şi administrativă a Bisericii Ortodoxe Române în
prezent (Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române)

5. Despre • sinoadele ecumenice
a} Privire de ansamblu
Diac. Drd. Petre C o m a n , Problema sinodului ecumenic în discuţiile interortodoxe din veacul al XlX-lea (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 77— 86).
Pr. Prof. Liviu S t a n , Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui
viitor sinod ecumenic : Actualitatea problemei. Chestiuni principale : Biserica îşi ma
nifestă oare infailibilitatea ei numai prin sinoade ecumenice, şi, fără de ele, se
găseşte oare în imposibilitatea de a şi-o manifesta ? ; dacă sinoadele ecumenice sînt
cea mai înaltă autoritate cîrmuitoare a Bisericii, a rămas oare Biserica fără această
autoritate în lipsa sinoadelor ecumenice ? Cauzele care au determinat întrunirea si
noadelor ecumenice : Sinodul I Ecumenic, sinoadele II, III, IV, V, VI şi VII ecumenice.
Caracterizare generală a sinoadelor ecumenice şi concluzii (S.T., X X IV (1972), nr. 3—4,
p. 190—211).
b) Despre sinoadele ecumenice, în parte
Pr. Drd. Traian D. V a 1d m a n, Vechea organizare a Bisericii şi Sinodul
î Ecumenic: Măsurile de reorganizare luate de Sinodul I Ecumenic ('S.T.,-XXII (1970),
nr. 3—4, p. 271— 277). ,
Wilhelm de V r e i s, Die Struktur der Kirche Gemăss dem ersten Konzil von
NikaiOj und seiner z e it: Despre structura Bisericii potrivit primului sinod ecumenic

DOCUMENTARE

CCXXVÎII

de la Niceea — după opinia autorului (romano-catolic). Date despre acest sinod (Notă
bibliografică, de Prof. O. Bucevschi) (S.T., X X V (1973), nr. 1— 2, p. 131— 132).
Adolf-Martin R i 11 e r, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol. Studien
zur Geschichte und Theologie des II Oekumenischen Konzils : Despre Sinodul al II-lea
Ecumenic de la Constantinopol (381) şi controversele referitoare la autenticitatea şi
paternitatea Simbolului constantinopolitan (Recenzie, de Pr. Prof. Ioan Rămureanu)
(Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 439— 442).
Diac. Asist. Ion B r i a , Discuţii teologice intre teologi ortodocşi români şi teologi
necalcedonieni: «Procesul de receptare a Sinodului de la Calcedon» — tema celui
de-al doilea colocviu organizat de grupul de studii al Patriarhiei Române pentru pro
movarea dialogului cu Bisericile Vechi Orientale (Ort., X XII (1970), nr. 2, p. 216— 233).
Prof. N. C h i ţ e s c u, Deosebirea dintre «oros» şi «canon» şi Însemnătatea ei
pentru recepţia Sinodului de la Calcedon : însemnătatea sinoadelor ecumenice pentru
Ortodoxie. Cum ar putea fi primit Sinodul de la Calcedon (Ort., XXII (1970), nr. 3,
p. 360— 364).
Le Concile de Chalcedoine. Son histoire, sa reception par Ies Eglises et son actualite : Analizarea Sinodului IV Ecumenic, de la Calcedon, sub toate raporturile lui,
în cadrul unui colocviu ecumenic şi importanţa lui pentru Mişcarea ecumenică (Re
cenzie, de P.V.I.) (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 55—59).
Pr. Drd. Traian D. V a 1d m a n, însemnătatea Sinodului al Vl-lea Ecumenic pen
tru codificarea canoanelor (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 713—715).

6. Prosinodul panortodox
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară pe
anul 1953 : în legătură cu comunicarea patriarhului ecumenic Atenagora despre con
vocarea Prosinodului panortodox (B.O.R., LXXI, (1953), nr. 7—8, p. 711— 712).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1962: în legătură cu
formularea punctelor de vedere ale Bisericii Ortodoxe Române asupra lucrărilor pre
gătitoare pentru viitorul Prosinod (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 1— 2, p. 177).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963: în legătură cu
Conferinţa panortodoxă de la Rodos (26—29 septembrie 1963), la care a participat şi o
delegaţie a Bisericii noastre (B.O.R., LXXXI (1963). nr. 11— 12, p. 1237).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1964: în legătură cu activitatea
delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române da lucrările Conferinţei panortodoxe de la Rodos
(1—20 noiembrie 1964) (B.O.R., LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1174).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965: Stadiul lucrărilor pregălitoare pentru Prosinodul panortodox, repartizate profesorilor de la institutele teo
logice din Bucureşti şi Sibiu (B.O.R., LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1169— 1170).

7. Sfîntul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968: în legătură cu
contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod — ela
borarea temei a Vl-a fixată de Comisia interortodoxă de la Chambesy (8— 16 iunie
11)68): «Iconomie şi acrivie în Biserica Ortodoxă»; stadiul lucrărilor respectivei teme
{H.O.R., LXXXVI (1968), nr. 7—8, p. 989 ţ — nr. 11— 12, p. 1443— 1444).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969: în legătură cu
lucrarea «Iconomia şi acrivia în Biserica Ortodoxă» — pregătită de Biserica noastră
pentru Sfîntul şi Marele Sinod (B.O.R., LXXXVII (1969), nr. 3—4, p. 464—465, 470—471).
«Episkepsis» : Informaţii despre pregătirea Sinodului Bisericii Ortodoxe (Recen
zie, de Pr. Prof. Ene Branişte) (Orf., X X II (1970), nr. 1, p. 125).
Ioan I. I c ă, Teologul ortodox Karmiris şi preocupările sale ecumenişte : Opinia
nn în legătură' cu pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Ort.,
XXII (1970), nr. 2, p. 235—236).
Lucrările Sfîntului Sinod.. în sesiunea ordinară a anului 1970 : în legătură cu
poziţia Bisericii noastre asupra celor 6 teme din catalogul pentru Sfîntul şi Marele
Sinod ortodox (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 11— 12, p. 1325— 1326).
Episcopul A n t o n i e Ploieşteanul, Vicar patriarhal, Lucrările Comisiei pregătiItnuc a Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chamb^sy-Geneva, 16—28
li
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iulie 1971): S-au analizat, cu acest prilej, temele următoare — «Izvoarele Revelaţiei»,
«Participarea laicilor în viaţa Bisericii», «Rînduielile cu privire la post», «Impedimen
tele la căsătorie», «Unificarea calendarului» şi «Problema iconomiei» (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 7—8, p. 783—787).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe de peste hotare. — Patriar
hia Ecumenică : Propuneri pentru revizuirea şi grăbirea lucrărilor Sfîntului şi Marelui
Sinod al Bisericii Ortodoxe (Rev. cit., p. 806—807).
Paul E v d o c h i m o v şi Olivier C l e m e n t , Vers le Concile ,appel ă VEglise :
Un apel către întreaga Ortodoxie de a pregăti viitorul Sinod panortodox în perspec
tiva necesităţii de rezolvare a tuturor problemelor care preocupă Bisericile creştine
în vremea noastră (Notă bibliografică, de P.V.I.) (S.T., X X III (1971), nr. 9— 10, p.
748— 749).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe de peste hotare. — Patriarhia
Ecumenică : Lucrările Comisiei interortodoxe pregătitoare a Sfîntului şi Marelui Sinod
ortodox (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 998— 1001).
Pr. Dumitru S o a r e , Propuneri pentru revizuirea temelor şi grăbirea lucrărilor
Simţului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 504).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe... — Biserica Ortodoxă a Gre
c ie i: Preocupări în legătură cu Sfîntul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe (B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1208— 1209).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1971 : In legătură cu participarea unei delegaţii ortodoxe române la lucrările
pregătitoare ale Sfîntului şi Marelui Sinod (Chambesy-Geneva) (Rev. cit., p. 1298— 1299).
Pr. Dumitru S o a r e , Precizările Comisiei interortodoxe cu privire la temele
Sfîntului şi Marelui Sinod (Chambesy, 16—28 iulie 1971) (Ort., XXIV (1972), nr. 1,
p. 144— 149).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe surori. — Biserica Ortodoxă
a Greciei: Atitudini în legătură cu lista temelor Sfîntului şi Marelui Sinod ortodox
(B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1015— 1016).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor
Ortodoxe surori. — Biserica Ortodoxă
S îrb ă: Opinii teologice cu privire la Sfîntul şi Marele Sinod ortodox (B.O.R., XCI
(1973), nr. 1—2, p. 129— 130).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor
Ortodoxe surori. — Biserica Ortodoxă
aGreciei: Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia a cerut episcopatului său
să se pronunţe asupra ordinei de zi a Sfîntului şi Marelui Sinod ortodox (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 3— 5, p. 350— 351).

SLUJIREA BISERICII
«

Pr. Dumitru S o a r e , Biserica Ortodoxă Română şi aspiraţiile omenirii contempo
rane : Relaţia dintre Biserică şi lume. «Apostolatul social» ca principiu de slujire a
societăţii umane. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de promovarea năzuin
ţelor de libertate, egalitate, demnitate umană şi dreptate socială. Biserica Ortodoxă
Română, sprijinitoare a năzuinţelor de pace şi înfrăţire între oameni şi popoare
(B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 683—694).
Pr. Asist. Dumitru Gh. R a d u , Biserica Ortodoxă Română şi viaţa nouă a poporu
lui român (Rev. cit., p. 675— 682).
Prof. Constantin P a v e 1, Probleme de morală creştină în preocupările teologi
lor ortodocşi rom âni: Dimensiunea comunitară a moralei creştine — slujirea seme
nilor prin iubire şi dreptate (S.T., X X III (-1971), nr. 7—8, p. 454— 457).
Vezi şi — Apostolat social

SOLIDARITATEA UMANĂ
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Solidaritatea în gîndirea şi viaţa patristică : Ideea de
coeziune şi solidaritate în vremea Sfinţilor Părinţi (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 7—8,
p. 729—732).
Prof. Constantin P a v e 1, Probleme de morală creştină în preocupările teologilor
ortodocşi rom âni: Sensul creştin al solidarităţii şi frăţietăţii umane. Datoriile faţă de
comunitate (S.T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 450—452).
(Autorul nesemnat), Solidaritatea umană (B.O.R., XC (1972), nr. 1— 2, p. 12— 13).
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STATUL
1. învăţătura şi atitudinea Bisericii faţă de Stat
Pr. Ilie M o l d o v a n , îndeplinirea îndatoririlor cetăţeneşti ca poruncă divină:
(Notă bibliografică, de Ierom. Veniamin Micle) (S.T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 614).
Prof. Constantin P a v e 1. Probleme de morală creştină în preocupările teologi
lor ortodocşi rom âni: Datoriile faţă de comunitatea organizată politic — statul (S.T.,
XXII (1970), nr. 7—8, p. 451—452).
Ernst-Wolfgang B o c k e n f o r d e , Politisches Mandat der Kirche ?: In ce mă
sură îi revine Bisericii un mandat politic — privit din punct de vedere al legitimării
teologice, adică dacă un mandat «politic corespunde misiunii Bisericii (Notă bibliogra
fică, de prof. O. Bucevschi) (S.T., X X II (1970), nr. 3—4, p. 328).
Michel de C e r t e au, Structures sociales et autorite chretienne : Despre rapor
tul dintre Biserică (ca loc teologic) şi un nou tip de organizare socială — putinţa de
a articula adevărul revelat în sistemul societăţilor moderne (Notă bibliografică, de
O.P.) (S.T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 477).
Pr. Conf. Ion B r i a , Consultaţia asupra «Bisericii din Europa răsăriteană» orga
nizată de Mişcarea studenţilor creştini din Norvegia (Brummundel, 19—21 mai 1972):
Spicuiri din referatul reprezentantului Bisericii Ortodoxe Române — «Revelaţia din
tre Biserică şi societate în România» (B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 522— 523).
Vezi şi — Apostolat social; Biserica Ortodoxă Română (Din trecutul istoric al
Bisericii Ortodoxe Române)

2. Raporturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Stat
în trecutul istoric
Pr. Drd. Silviu-Petre P u f u l e t e , Contribuţia profesorului Nicolae Gr. PopescuPrahova la dezvoltarea Dreptului bisericesc: ...Raporturile dintre Stat şi Biserică
(S.T., X X V (1973), nr. 5— 6, p. 404— 407).
Dr. Aurel C o s m a , Sfîntul Ilie — patronul suburbiului Fabric (străveche vatră
u Timişoarei): împerecherea vieţii religioase cu tradiţiile şi obiceiurile vieţii sociale
- manifestată la «ruga» de la hramul Sfîntului Ilie în veacul al XlX-lea şi începu
tul celui de-a 1 XX-lea (Notă bibliografică) (S.T., X XII (1970), nr. 7—8, p. 610).
Vezi şi : Biserica Ortodoxă Română (Din trecutul istoric al Bisericii Ortodoxe
Române); — Popoare ale lumii vechi şi noi (Poporul român...)

3. Raporturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Stat
Conf. N. D a n , Rezoluţii ale P.M.R., care au legătură cu activitatea preoţilor (S.T.,
I (1949), nr. 5—6, p. 391—442).
Diac. Conf. Gh. I. M o i s e s c u, Problema naţională şi rezolvarea ei democratică
)n Republica Populară Română. — Rolul Bisericii în lupta contra şovinismului, anti
semitismului... (S.T., I (1949), nr. 7—8, p. 669—690).
Schimb de corespondenţă protocolară la diferite evenimente din viaţa şi activi
tatea Bisericii şi a Statului, în contemporaneitate (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 1—2,
p. 5; — nr. 5—6, p. 421 ; — nr. 7—8, p. 641—642; — nr. 9— 10, p. 877—878; — nr.
11— 12, p. 1305— 1306, 1335— 1336; — LXXXIX (1971), nr. 1—2, p. 15— 18, 47—48; —
nr. 5—6, p. 433; nr. 7—8, p. 692—694; — nr. 9— 10, p. 905; — nr. 11— 12, p. 1294—
1295; 1323— 1324; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 5— 9, 40; — nr. 5—6, p. 445; — nr. 7—8,
p. 677—678; — nr. 9— 10, p. 901; — nr. 11— 12, p. 1332— 1333, 1339— 1340; — XCI
(1973), nr. 1—2, p. 5—8, 9, 57 ; — nr. 6, p. 520—523).
(Autorul nesemnat), Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la înlăturarea urmăillor cauzate de inundaţii: Cuvînt introductiv despre urmările nefaste ale calamită
ţilor naturale din 1970. Telegramele trimise de înalţii Ierarhi ai Bisericii noastre con
ducătorilor ţării, cu acest prilej. Alte mijloace practice de jertfelnicie ale slujitorilor
Vl credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române pentru înlăturarea rănilor pricinuite ţării
dc către calamităţile naturale (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 5— 6, p. 422—431).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anu
lui 1970: în legătură cu contribuţia bănească a eparhiilor, parohiilor, personalului bi*ioiicesc şi comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, pentru sinistraţi (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 11— 12, p. 1309— 1310).
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(Autorul nesemnat), Vizita Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, la sediul cultural al Coloniei române din
Viena (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 9— 10, p. 879—884).
(Autorul nesemnat), Participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian împreună cu
delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române, la constituirea Asociaţiei «România» (4 apri
lie 1972, Ateneul Român — Bucureşti): Aşezămînt obştesc pentru relaţiile cu emi
graţia (B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 251—255).
(Autorul nesemnat), Decernarea medaliei jubiliare «A XXV-a aniversare a pro
clamării Republicii» unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., XCI (1973),
nr. 1—2, p. 52—54).
Vezi şi — Apostolat social; — Ecumenism; — Pacea şi Războiul; — Popoare
ale lumii vechi şi noi (Poporul român...).

4. Biserica şi societatea la alte popoare
John C. B e n n e 11, L'ethique sociale chretienne. dans un monde en translormation (Recenzii, de Pr. Vasile Coman, la studiul Prof. A. Nfssiotis, Biserica şi Socie
tatea în teologia ortodoxă greacă ; — şi la studiul lui H. Aronson, Acolo unde Bi
serica nu îndrumează viaţa publică : consideraţii asupra raporturilor din trecut dintre
Biserică şi Stat, în Suedia) (Ort., X X III (1971), nr. 1, p. 101— 102, 103— 104).
%

i

SUFLETUL
(După învăţătura creştină)

Claude T r e s m o n t a n t , Le probleme de Târne: Concepţia despre suflet în
cîteva momente importante «caracteristice în lunga istorie a problemei, dar cu ose
bire după antropologia iudaică sau vechetestamentară, de care este indisolubil legată
cea noutestamentară». Substanţialitatea sufletului. Problema nemuririi sufletului (Re
cenzie, de Constantin Iana) (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 233— 236).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Origen despre Logos, Biserică şi sullet în Comentariul
său la Cîntarea Cîntărilor : Sufletul — mireasă (S.T., X X V (1973), nr. 3— 4, p. 169— 172).

Ş
ŞTIINŢA UNIVERSALĂ
Istoria generală a ştiinţei (voi. I : Ştiinţa antică şi medievală, de la origini la
1450): Ştiinţele din Orientul antic — în Egipt; Mesopotamia ; Fenicia şi Israel ;• ştiinţa
indiană antică ; ştiinţa chineză antică. Ştiinţele în lumea greco-romană — ştiinţa ele
nistică şi romană. Ştiinţele în Evul Mediu — ştiinţa la popoarele Americii precolumbiene ; ştiinţa arabă ; ştiinţa la popoarele Indiei şi C hinei; ştiinţa bizantină ; ştiinţa la
slavi în Evul Mediu ; ştiinţa ebraică medievală ; ştiinţa în Occidentul medieval creş
tin (Recenzie, de Diac. P. I. David) (B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 425—432).
.

•

1

T
TAINELE SFINTE
(Sfinţele Taine)
I. — DESPRE SFINTELE TAINE, ÎN GENERAL
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Elemente din cultul mozaic în cultul creştin:
Despre Sfintele Taine (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 733—734, 734— 735, 736).
Ierom. Drd. Veniamin M i c 1 e, Cuvîntul lui Dumnezeu şi Slintele Taine în Bise
rica O r to d o x ă ; Consideraţii introductive. Sfintele Taine în iconomia mîntuirii. Rapor
tul dintre propovăduirea cuvîntului şi lucrarea sacramentală în Biserica Ortodoxă.
Concluzii (Ort., X X IV (1972), nr. 4, .p. 543—544, 547— 548, 550— 556).
Drd. Gîrma Wolde K i r k o s , Slujba (rînduiala) Botezului în Biserica Ortodoxă
Etiopiană şi în Bisericile Ortodoxe de rit bizantin — Studiu comparativ : Consideraţii
introductive despre Sfintele Tane, în general (S.T., X X IV (1972), nr. 9— 10, p. 711—712).
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Pr. Asist. Dumitru P o p e s c u , Ecleziologia romano-catolicâ după documentele ce
lui de-al doilea Conciliu de la Vatican şi ecourile ei în teologia contemporană : Cate
goria sacramentală a Bisericii — sacramentale (Ort., X X IV (1972), nr. 3, p. 360— 370).
II. — DESPRE SFINTELE TAINE, ÎN SPECIAL

1. Taina Sfîntului Botez
a) Temeiuri biblice şi patristice pentru Taina Sfîntului Botez
Pr. Drd. Alexandru I. T u d o r, Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor:
Taina Sfîntului Botez (S.T., X X V (1973), nr. 1—2, p. 47— 48).
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Elemente din cultul mozaic în cultul creştin:
Taina Sfîntului Botez (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 734).
Prot. Prof. Liveriu A. V o r o n o v, Botezul şi apartenenţa la Biserică după în 
văţătura Sfinţilor Părinţi din veacurile al iV-lea — al V-lea: (Notă bibliografică,
de P.V.I.) (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 743—744).
Pr. Prof. Ene B r a n i ş t e , Explicarea Botezului în «Catehezele baptismale» ale
Sfîntului Ioan Gură de Aur : Sfîntul Ioan Gură de Aur ca interpret al Botezului: ca
tehezele sale baptismale; rînduiala Botezului la Antiohia, după «Catehezele baptis
male» ale Sfîntului Ioan Gură de A u r ; explicarea riturilor baptismale; consideraţii
critice ; comparaţie între Sfîntul Ioan Gură de Aur şi Sfîntul Chirii al Ierusalimului,
ca interpreţi ai Botezului
(S.T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 509— 527).
Drd. Ioan P o p a , Omiliile baptismale ale Sfîntului Maxim de Tur in :Despre Taina
Sfîntului Botez (S.T., X X IV (1972), nr. 1— 2, p. 104— 113).
Drd. Sorin P e t c u , Rînduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după ar
hiepiscopul Simeon al Tesalonicului: Viaţa şi activitatea lui Simeon, arhiepiscopul
Tesalonicului. Opera sa scrisă. Slujba Botezului: riturile catehumenatului; rînduiala
botezului. Explicarea slujbei Botezului : rînduiala catehumenatului ; Batezul (scăldă
toarea). Combaterea inovaţiilor catolice în săvîrşirea Botezului, din vremea arhie
piscopului Simeon al Tesalonicului. Explicarea tainei Botezului după Simeon al Tesa
lonicului, în raport cu explicările similare din primele veacuri creştine (S.T., X X IV
(1972), nr. 9— 10, p. 695—707, 708—710).
b) Deosebiri interconfesionale cu privire la Taina Sf. Botez
Taufe und Firmung. Zweites regensburger okumenisches Symposion (Botezul şi
Confirmarea. Al doilea
Simpozion ecumenic de la Regensbu-fg,18— 24 iulie 1970):
Un volum de teologie
baptismală interconfesională (Recenzie) (Ort., XXV (1973),
nr. 2, p. 282—285.
G. G a 1i t i s şi H. H u b e r t , încorporarea în Biserică prin Botez; Botezul şi
confirmarea (Notă bibliografică, de A.B.) (S.T., X X V (1973), nr. 3— 4, p. 290—291).
Diac. Drd. Aruppala G h e e v a r g h'i s, Slujba «Botezului şi a Mirungerii» în
liiserica Ortodoxă Siriană din India, în comparaţie cu cea din ritul bizantin : Slujba
Sfîntului Botez: generalităţi; primitorul Botezului; săvîrşitorul Tainei Sfîntului Bole z; naşul; forma Botezului; materia Botezului. Rînduiala tipiconală a Botezului în
Biserica Ortodoxă Siriană din India. Comparaţie între slujba Botezului din Biserica
Ortodoxă Siriană şi cea din Biserica Ortodoxă Bizantină (Ort., X X III (1971), nr. 1,
|>. 61—67).
Drd. Gîrma Wolde K i r k o s, Slujba (rînduiala) Botezului în Biserica Ortodoxă
litiopiană şi în Bisericile Ortodoxe de rit bizantin — Studiu comparativ : Slujba BoIcv/.ului în Biserica Ortodoxă Etiopiană. Comparaţie cu slujba Botezului din Bisericile
dn rit bizantin. Importanţa Botezului din punct de vedere al ecumenismului (S.T.,
XXI V (1972), nr. 9— 10, p. 712— 722).

2. Taina ungerii cu Sfîntul Mir (a Mirungerii)
a) Sfinţirea Sfîntului şi Marelui Mir
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
hmic 1954: în legătură cu procurarea ingredientelor necesare pentru pregătirea şi
sfinţirea Sfîntului şi Marelui Mir (B.O.R., LXXII (1954), nr. 6, p. 651).
Sesiunea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române : în legătură cu sfinţirea
Sfîntului şi Marelui Mir (pentru a 9-a oară) în catedrala patriarhală de membrii Sfîn->
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tului Sinod, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian (14 aprilie 1955)
(B.O.R., LXXIII (1955), nr. 3— 4, p. 213—214).
Lucrările Sfîntului Sinod...: în legătură cu trecutul sfinţirii Sfîntului şi Marelui
Mir (B.O.R., LXXIII (1955), nr. 5, p. 421— 422).
(Autorul nesemnat), Sfinţirea Marelui Mir Ia Patriarhia Română (B.O.R., XCI
(1973), nr. 3—5, p. 289—290).
b) Temeiuri doctrinare pentru Taina ungerii cu Sfîntul Mir
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Elemente din cultul mozaic în cultul creştin :
In Taina Mirungerii (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 734).
c) Deosebiri interconfesionale cu privire la Taina ungerii cu Sfîntul Mir
. Drd. Sorin P e t c u, Rînduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii, după arhi
episcopul Simeon al
Tesalonicului: Rînduiala Mirungerii : Mirungerea; explicarea
riturilor postbaptismale. Combaterea inovaţiilor catolice în săvîrşirea Mirungerii, din
vremea arhiepiscopului Simeon al Tesalonicului (S.T., X X IV (1972), nr. 9— 10, p.
707—709).
Drd. Gîrma Wolde K i r k o s, Slujba Mirungerii în ritul liturgic etiopian şi cel
bizantin: Taina Mirungerii în Biserica Ortodoxă Etiopiană: scopul şi fiinţa tainei ;
săvîrşitorul şi primitorul tainei; locul şi timpul sărvîrşirii tainei ; materia tainei
(Sfîntul Mir). Slujba Mirungerii în ritul liturgic etiopian : ritualul mirungerii în ritul
etiopian; împărtăşirea neofitului; obiceiuri specifice Bisericii Etiopiene în legătură
cu Taina Mirungerii ;semnificaţia Sfîntului Mir şi efectele
Mirungerii. Comparaţie
cu slujba Mirungerii din Bisericile de rit bizantin (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 568—576).

3. Taina Sfintei Euharistii
(a Sfintei împărtăşanii)
a) Sfînta Euharistie, ca jertfă şi taină, documentată biblic şi patristic
Pr. Drd. Alexandru I. T u d o r , Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor:
Sfînta Euharistie (S.T., X X V 1973), nr. 1—2, p. 48).
Paul A n d r i e s s e n , VEucharistie dans VEpître aux Hebreux : Analizarea pasa
jelor din Epistola către Evrei a Sfîntului Apostol Pavel — considerate mărturii euharistice — şi evidenţierea punctelor de vedere ale diferiţilor comentatori (Notă biblio
grafică, de I. V. G.) (Rev. cit., p. 122— 123).
Episcopul M i h a i 1 de Astrahan şi Enotaevsk, Euharistia şi unirea creştinilor :
Tălmăcirea temeiurilor scripturistice de instituire a Euharistiei la Cina cea de Taină.
Continuitatea istorică a săvîrşirii Euharistiei în comunităţile şi Bisericile creştine
(Recenzie, de Ion V. Paraschiv) (Ort., X X V (1973), nr. 2,
p. 286).
Drd. Constantin S t ă n u l e ţ , Doctrina euharistică în
operele SfîntuluiChirii al
Ierusalimului: Consideraţii introductive. Prezenţa reală a Domnului în dumnezeiasca
Euharistie. Cum se înfăptuieşte prezenţa reală a Domnului în dumnezeiasca Euharistie.
Sfînta Euharistie ca jertfă. Roadele jertfei Euharistice. Aspectul comunitar al dum
nezeieştii Euharistii. Concluzii (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 210—218).
Ierom. G r i g o r i o s, Liturghia — euharistie adresată lui Dumnezeu. Dumneze
iasca Euharistie, după Sfîntul Ioari Gură de Aur : Instituirea, esenţa şi roadele tainei
(Notă bibliografică, de Pr. Vasile Oostin) (S.T., X X V (1973), nr. 5—6, p. 443—444)
Drd. Sorin I. P e t c u, Ritualul împărtăşirii în riturile liturgice orientale : Ritualul
împărtăşirii în primele patru secole creştine : ritualul împărtăşirii Sfinţilor Apostoli
la Cina cea de T ain ă; ritualul împărtăşirii în vremea
Sfinţilor A postoli; ritualul
împărtăşirii după rînduielile apostolice şi scrierile Sfinţilor Părinţi (sec. II— I V ) ; for
marea riturilor liturgice. Ritualul împărtăşirii în riturile liturgice răsăritene: ritul
bizantin, propriu Bisericii Ortodoxe (S.T., X X V (1973), nr. 1—2, p. 82—90, 96).
Ierom. Drd. Veniamin M i c 1e, Cuvîntul lui Dumnezeu şi Sfintele Taine în Bise
rica Ortodoxă : Predicarea cuvîntului şi Sfînta Euharistie în Liturghia ortodoxă (Ort.,
X X IV (1972), nr. 4, p. 554— 555).
b) Deosebiri interconfesionale cu privire la Taina Sfintei Euharistii
Wolfgang B e i n e r t, Transsignification. Skizze liber die Moglichkeit und Notwendigkeit dogmatischer Neuinterpretatin (Schiţă despre posibilitatea şi necesitatea
de noi interpretări dogmatice): Noua terminologie euharistică — «transsignificaro»
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în loc de transsubstanţiere, termen tridentin, care ar fi învechit, depăşit şi neinte
ligibil (Recenzie, de Diac. Prof. O. Bucevschi) (Ort., X X II (1970), nr. 4, p. 586— 588).
Louis B r a e c k m a n s , Conlession et Communion : Despre obligaţia de a măr
turisi păcatele de moarte înainte de cuminecare după Conciliul Tridentin (11 octom
brie 1551) (Recenzie, de Pr. Prof. Al. Moisiu) (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 70—72).
Ierom. Veniamin M i c 1e, Noi măsuri adoptate de Biserica Romano-Catolică
pentru admiterea laicilor Ia Sfînta împărtăşanie sub ambele forme (Ort., X X IV (1972),
nr. 1, p. 164— 166).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Sfînta Euharistie ca jertfă ispăşitoare în Biserica
Veche-Catolică şi în Biserica Ortodoxă (Ort., X XIII (1971), nr. 3, p. 483---487).
Drd. Sorin I. P e t c u, Ritualul împărtăşirii în riturile liturgice orientale : Rituri
proprii Bisericilor Vechi-Orientale : ritul armean ; ritul sirienilor (iacobiti) ; ritul maroniţilor din Liban ; ritul sirienilor răsăriteni sau nestorieni ; ritul copt; ritul liturgic
etiopian. Concluzii (S.T., XXV (1973), nr. 1—2, p. 90— 96).

4. Taina Sfintei Mărturisiri
(a Pocăinţei; a Spovedaniei)
— Privire intercontesională
Pr. Prof. Dumitru S t ă n i 1o a e, Taina Pocăinţei ca fapt duhovnicesc (Ort., XXIV
(1972), nr. 1, p. 5— 13).
Drd. Nicolae S t o l e r u , Rolul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credin
ciosului : Relaţia păcat-pocăinţă. Elementele spovedaniei : căinţa ; examenul de con
ştiinţă ; mărturisirea, dezlegarea şi iertarea. Epitimia. Duhovnicul şi faptul spoveda
niei. Spovedania şi promovarea curăţiei morale. Spovedania şi comuniunea cu Dum
nezeu (S.T., XXV (1973), nr. 1— 2, p. 58—68).
Prof. A. G h e o r g h i e v s k i , Despre spovedania înaintea împărtăşirii cu Sfin
tele Taine, după mărturia literaturii vechi creştine : (Notă bibliografică, de P. V. I.)
(S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 761— 762).
P. L e v e r t, De la Confession ,des peches ou la de nonciation du Pharisien selon
J. Nabert : O justificare a actului mărturisirii şi descoperirea sensului profund al
semnificaţiei mărturisirii şi iertării (Notă bibliografică, de O. P.) (S.T., X XII (1970),
nr. 5—6, p. 480).

5. Taina Sfintei Cununii
(a N u n ţii; a Căsătoriei)
a) Temeiuri doctrinare pentru Taina Sfintei Cununii
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Elemente din cultul mozaic în cultul creştin :
în Taina Cununiei (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 734).
b) Deosebiri interconfesionale cu privire la Taina Sfintei Cununii
Rene M e t z et Jean S c h 1i c k, Le lien matrimonial (Legătura matrimonială):
O culegere de studii interreligioase prezentate la colocviul organizat de Cerdic la
Strasbourg (21—23 mai 1970), în legătură cu problema căsătoriei: prezentare generală
«i stituaţiei căsătoriei şi modalitatea de a se contracta sau desface în funcţie de
diferite m otive; «evoluţie istorică» în stabilizarea legislaţiei matrimoniale eclezias
tice ; «perspective actuale ale Bisericilor» (probleme generale şi speciale ale Drep
tului canonic, privitoare la căsătorie în marile confesiuni creştine). Studiile sînt doar
sondaje în vederea găsirii unor soluţii canonice, care vizează mai ales posibilitatea
rocăsătoririi precum şi a căsătoriilor mixte (Notă bibliografică, de Arhim. T. Seviciu)
(S.T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 574— 576).
(Autorul nesemnat), Impedimente la căsătorie : Căsătoria între ortodocşi. Căsă
toriile m ixte: între ortodocşi şi eterodocşi; între ortodocşi şi necredincioşi (Ort.,
XXIV (1972), nr. 2, p. 295—297).
c) Dispoziţii cu privire la Taina Sfintei Cununii în Biserica Ortodoxă Română
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
1010: în legătură cu oficierea Tainei Cununiei, care urmează
căsătoriei
civile
(tl.O.R., LXVII (1949), nr. 7— 10, p. 180).
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Desbaterile Sfîntului Sinod... Sesiunea ordinară din anul 1948: In legătură cu
acordarea condiţionată a unei dispense de cununie religioasă pentru gradul cinci de
rudenie (dacă nu este cazul unui amestec de nume) (B.O.R., LXVI (1948), nr. 11— 12,
p. 658—659).
Dezbaterile Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară din anul 1950: în legătură
cu dreptul Chiriarhului focului de a acorda dispense pentru cununia religioasă, de
la caz la caz {B.O.R., LXVIII (1950), nr. 10, p. 549—550).

6. Taina Hirotoniei (a Preoţiei)
— Privire interconiesională
Cyrille V o g e 1, Chirotonie et chirothesie. Importance et relativite du geste de
l'imposition des maines dans la collation des ordres : Despre’ înţelegerea, rostul şi
folosirea practică a termenilor «hirotonie» şi «hirotesie» în Biserica Orientală şi Bise
rica din Apus. Explicare-răspuns, ortodox şi romano-catolic, la cele două chestiuni:
«este necesară punerea mîinilor în conferirea treptelor ierarhice ?» şi «este suficientă
punerea mîinilor pentru conferirea treptelor ierarhice ?» (Recenzie, de Paraschiv V.
Ion) (Ort., XXV (1973), nr. 1, p. 88—94).

TEODICEE
(învăţătura creştină despre existenţa răului)
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Preocupări patristice în lh^ratura teologică româ
nească : Contribuţii la afirmarea şi lămurirea unor teme patristice actuale : Teodicee
etc. (S.T., X X III (1971), nr. 5—6, p. 325).

TEOFANIE
— Adevărata teoîanie şi falsele teofanii
Andr£ P e l l e t i e r , Les apparitions du Ressuscite en termes de la Septante :
Comentariu la texte din Vechiul şi Noul Testament, care arată teofaniile sau arătă
rile lui Dumnezeu către oameni (Notă bibliografică, de I. V. G.) (S.T., X X IV (1972),
nr. 9— 10, p. 758—759).
Constantin D a n i e l i , Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile
esenienilor (S.T., X X V (1973), nr. 3—4, p. 188—206).

TEOLOGIA CREŞTINĂ
(Prezentarea şi argumentarea învăţăturii creştine)
1. Teologia patristică
Jacques L i b a e r t, Les enseignements moraux des Peres apostoliques : Elemen
tele unei morale creştine la Părinţii Apostolici — Clement Romanul, Ignaţiu din Antiohia, Epistola lui Policarp, Omiliile pseudo-clementine, Didahie. Epistola lui PseudoBarnaba, Păstorul lui Herma, Odele lui Solomon, Evanghelia după Toma (Recenzie,
de Victor Iliescu) (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 229—233).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Origen despre Logos, Biserică şi suflet în Comenta
riul său la Cîntarea Cîntărilor : Scurte date despre opera lui Origen, în general, şi
«comentar la Cîntarea Cîntărilor», în special (S.T., X X V (1973), nr. 3— 4, p. 165).
Diac. Asist. Ion B r i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi: Consideraţii
introductive. La Sfîntul Vasile cel M are: teologia Duhului Sfînt, teologia tradiţiei
dinamice, teologia spiritualităţii monastice, teologia umanismului creştin. La Sfîntul
Grigorie de N azianz: teologia Sfintei Treimi, preotul-teolog. La Sfîntul Ioan Hrisosto m : teologia sacerdoţiului creştin, teologia cuvîntului, teologia moralei creştine,
teologia slujirii (S.T., X X III (1971), nr. 1—2, p. 74—84).
Giovanni K a r m i r i s , L'insegnamento dogmatico-ortodosso intorno alia Chiesa :
Despre învăţămîntul tradiţional patristic oriental (Notă bibliografică, de Gh. I. D.)
(S.T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 736—737).
Pr. Conf. Ştefan A l e x e , Al Vl-lea Congres internaţional de studii patristice de
la Oxford (6— 11 septembrie 1971)’: Contribuţie interconfesională la studiul tezaurului
Sfintei Tradiţii, cuprins în opera Sfinţilor Părinţi şi scriitorilor bisericeşti din Răsărit
şi Apus (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 163).
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Lucrările Siîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1963: In legătură cu participarea şi contribuţia delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române la Congresul al IV-lea internaţional de studii patristice (Oxford-Anglia,
16—21 septembrie .1963) (B.O.R., LXXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1243).
«Episkepsis» : Date preţioase despre munca deosebit de valoroasă a Institutului
patriarhal de studii patristice de la Salonic (Recenzie, de Pr. Prof. Ene Branişte) (Ort.,
XXII (1970), nr. 1, p. 125).
„KX?jpovofua“ (Publicaţie bienală a Institutului patriarhal de studii patristice din
Tesalonic): Date despre înfiinţarea, viaţa şi activitatea teologică a acestui institut
(Recenzie, de Asist. Ştefan Alexe) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 282—284; — X X III
(1971), nr. 1, p. 128— 129; — nr. 3, p. 463—464; — X X IV (1972), nr. 1, p. 88—90;
— nr. 4, p. 592— 594).
Vezi şi — Epoca patristică

2. Teologia ortodoxă
Pr. I. B r i a , Spiritul teologiei ortodoxe (Ort., X X IV (1972), nr. 2, p* 177— 194).
Lucrările Siîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea anului 1964 :
In legătură cu referatul Institutului teologic din Bucureşti asupra desfăşurării Comi
siei pregătitoare a celui de-al II-lea Congres de teologie ortodoxă (Bucureşti, 2—9
iunie 1964) (B.O.R., LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1173— 1174).
Lucrările Siîntului Sinod... în sesiunea anului 1965: în legătură cu pregătirea
temelor pentru Congresul al II-lea de teologie ortodoxă de către Institutele din Bucu
reşti şi Sibiu — tema centrală fiind «Ecleziologia ortodoxă» (B.O.R., LXXXIII (1965),
nr. 11— 12, p. 1172— 1173).
«Simposio Cristiano» : Cuprinsul conferinţelor ţinute la Institutul de studii teo
logice ortodoxe «Sfîntul Grigorie Palama», din Milano, în scopul de a prezenta în
cadrul Bisericii occidentale, şi îndeosebi din Italia, gîndirea teologică creştin-ortodoxă
(Recenzie, de Pr. Vasile Ignătescu) (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 59—61).

3. Teologia ortodoxă română
Pr. Prof. Ion B r i a , Coordonate ale teologiei ortodoxe române : Teologia în slujba
pastoraţiei. Teologia în slujba «Apostolatului social». Teologia în slujba ecumenis
mului (S.T., XXV (1973), nr. 5—6, p. 318—327).
Olivier C l e m e n t , Dialoques avec le Patriarche Athenagoras: Aprecieri elo
gioase la adresa teologiei ortodoxe române contemporane (Recenzie, de Maria Spiropol) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 250).
Vezi şi : învăţămîntul (Invăţămîntul teologic din ţara noastră)

4. Teologia romano-catolică
Pierre G r e 1o t, De la mort ă la vie eternelle : Studii de teologie biblică reunite
fie profesorul catolic într-un volum unitar (Notă bibliografică, de A. M. Iana) (S.T.,
XXIV (1972), nr. 1— 2, p. 137— 138).
V ocabulaire de theologie biblique: (Notă bibliografică, de Pr. Prof. Grigore
Mdrcu) (S.T., X X IV (1972), nr. 5—8, p. 652—653).
Vezi şi — Biserica Romano-Catolică (Teologia romano-catolică de astăzi)

5. Teologia protestantă
%

Martin S c h m i d t, Schleiermacher Theologien : Personalitatea lui Schleiermacher
•,i cum a ajuns el să facă epocă în istoria teologiei astfel încît să fie calificat de
prtrinte al Bisericii Protestante în secolul al XlX-lea ? (Recenzie, de Ştefan Cârstoiu)
(Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 434— 437).
Heinz Z a h r n t, Gesprăch iiber Gott (Convorbire despre Dumnezeu): Poziţiile
unor teologi protestanţi, de seamă, în legătură cu problema limbii în care teologia
irobuie să vorbească omului modern despre Dumnezeu (Recenzie, de Ioan Struc) (Ort.,
XXII (1970), nr. 2, p. 279—280).
Werner J e n t s c h , Zwischenbemerkung. Neuraligische Punckte zwischen Uni\i'rstătstheologie und Gemeindelrommigkeit (Scurtă observaţie. Puncte nevralgice dinhc teologia universitară şi evlavia din comunităţi): Temă analizată din punct de
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vedere protestant (Recenzie, de Ioan Struc) (Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 442— 446).
Friedrich S c h m i d, Verkiindigung und Dogmatik in der Theologie Karl Barths.
Hermeneutik und Ontologie in einer Theologie des Wortes (Propovâduire şi dogma
tică în teologia lui Karl Barth. Ermeneutică şi Ontologie într-o teologie a Cuvîntului) :
(Recenzie, de Diac. Prof. Nicolae Balca) (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 86—88).
Vezi şi — Biserica Protestantă (Teologia contemporană a Bisericii Protestante)

6. Viitorul unei teologii ecumenice
Dr. Nicolae M 1a d i n, Mitropolitul Ardealului, înnoirea teologiei: Aspectul de
înnoire în cadrul larg al dezvoltării teologiei creştine în general, generat de înnoirea
societăţii (Notă bibliografică, de Ierom. Veniamin Micle) (S.T., XXII (1970), nr. 7—8,
p. 610—612).
Alf J o h a n s e n , Rumanian contributions to Ecumenicul Theology : Atitudinea
ecumenică adoptată de teologia ortodoxă română, aproape in tot timpul, în compa
raţie cu concepţiile catolică şi protestantă (Recenzie, de Ierom. Veniamin Micle)
(Ort., XXIII (1971), nr. 4, p. 607—609).
Pr. Prof. Petru R e z u ş, Problema actualizării teologice din punct de vedere
interconfesional şi; inter religios (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 210—217).

TINERETUL
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1963: în legătură cu activitatea delegatului Bisericii Ortodoxe Române la
lucrările Comisiei «Tineretul în slujba Păcii» (Praga, 10— 11 iunie 1963) (B.O.R.,
LXXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1244).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965 : Participarea delegatului Bise
ricii Ortodoxe Române la Seminarul internaţional pentru tineret (Devle-Praga, 21 au
gust—4 septembrie 1965) (B.O.R., LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1176).
«Syndesmos News» (Nou buletin al Asociaţiei Mondiale
a Organizaţiilor de
tineret ortodox, nr. 1/1970) : Din istoria, scopul şi activitatea acestei Asociaţii de
tineret (Recenzie, de Şt. Alexe) (Ort.,. X X III (1971), nr. 1, p. 132).
A. M., Viitoarea întrunire «Syndesmos» (Rev. cit., p. 160).
Pr. Dumitru S o a r e , A 8-a Adunare generală «Syndesmos» (Boston-S.U.A., 18—24
iulie 1971): Organizaţie mondială a mişcărilor tineretului ortodox — care a analizat
în cadrul acestei A d u n ări: raportul Comisiei pentru ecumenism; raportul Comisiei
pentru unitate ortodoxă (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 161— 163).
Pr. Conf. Ion B r i a , Consultaţia asupra «Bisericii din Europa răsăriteană» orga
nizată de Mişcarea studenţilor creştini din Norvegia (Brummundal, 19—21 mai 1972):
A luat parte şi un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., XC (1972),
nr. 5—6, p. 521—523).
Pr. Dumitru S o a r e , Hotărîri privind viitoarea activitate a «Syndesmos»-\i\iii
(Ort., XXV (1973), nr. 2, p. 326).

TIPIC BISERICESC
— Manuscrise vechi de tipic bisericesc
Le Typicon du Monastere du Saint-Sauveur ă Messine — Codex Messinensis
gr. 115 A. D. 1131 : Descrierea manuscrisului de Tipic ortodox din 1131 (de prove
nienţă apuseană, dar aparţinînd totuşi comunităţii de călugări greci ortodocşi) din
fosta mînăstire din Messina (Sicilia) (lînsemnări despre cărţi şi reviste, de Pr. Prof.
Ene Branişte) (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 87—93).

TOPONIMIE
C.
M. Ş t e f ă n e s c u , Consideraţii asupra toponimului «Ardeal»: (Notă biblio
grafică, de Pr. I. Ionescu) (S.T., X X III (1971), nr. 1— 2, p. 138— 139).

TRADIŢIA SFÎNTĂ ŞI TRADIŢII
1. Sfînta Tradiţie şi tradiţii întemeiate biblic şi patristic
Diac. Asist. Ion B r i a , Scriptură şi Tradiţie: Consideraţii generale despre Sfînta
Tradiţie în directa legătură cu Sfînta Scriptură (S.T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 384—405).
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Pr. Drd. Alexandru I. T u d o r , Tradiţia în epistolele pauline : Consideraţii intro
ductive. Termenul „rcapaSoais"
în epistolele pauline. Conţinutul Tradiţiei după Sfîntul
Apostol Pavel. Fixarea în scris a Tradiţiei apostolice. Raportul dintre Sfînta Tradiţie
şi Sfînta Scriptură. Rolul Bisericii în păstrarea şi transmiterea tradiţiei apostolice
(Or/., X X IV (1972), nr. 4, p. 557— 567).
Diac. Asist. Ion Br i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi: Teologia tra
diţiei dinamice la Sfîntul Vasile cel Mare (S.T., X X III (1971), nr. 1—2, p. 76— 77).
Drd. Viorel I o n i ţ ă, Sfînta Tradiţie văzută de Sfîntul Irineu al Lyonului: Con
sideraţii introductive. Sfînta Tradiţie pînă la Sfîntul Irineu. Sfînta Tradiţie distinctă
de Sfînta Scriptură. Criteriile Sfintei Tradiţii. Conţinutul Sfintei Tradiţii. Raportul
dintre Sfînta Tradiţie, Sfînta Scriptură şi Biserică după Sfîntul Irineu (S.T., X X III
(1971), nr. 7—8, p. 534—545).
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 — despre
Sfînta Tradiţie etc. (S.T., X X III (1971), nr. 5—6, p. 325).

2. Sfînta Tradiţie şi tradiţii (privire interconfesională)
Vladimir L o s k i, Tradiţie şi tradiţii: (Trad. rom., de Paraschiv V. Ion) (S.T.,
XXII (1970), nr. 7— 8, p. 585— 598).
Robert C l e m e n t , S. J., Reflexiones sobre la tradicion Oriental: (Notă biblio
grafică, de Anca Manolache) (S.T., X X III (1971), nr. 3—4, p. 278—279).
Prot. Prof. Liveriu A. V o r o n o v, Unitate şi diversitate în tradiţia ortodoxă ;
(Notă bibliografică, de P. V. I.) (S.T., X X III (1971), nr. 5—6, p. 422—424).
Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mîntuire : Sfînta
Tradiţie : stabilirea noţiunii Sfintei Tradiţii (Tradiţia apostolică şi bisericească, «trans
miterea» (predania) în Sfînta Tradiţie; extensiunea Sfintei Tradiţii (ifactorul divin în
Sfînta Tradiţie; factorul bisericesc în Sfînta Tradiţie, succesiunea apostolică, con
ştiinţa comună a Bisericii şi Sfînta Tradiţie; factorul uman sau extern în Sfînta Tra
diţie ; formele concrete de exteriorizare ale Sfintei Tradiţii în Biserică) (S.T., X X IV
(1972), nr. 3— 4, p. 173— 189).
Pr. Prof. Ion B r i a , «Tradiţie» şi «dezvoltare» în teologia ortodoxă: Raportul
dintre «tradiţie» şi «dezvoltare»: consideraţii generale; temeiurile teologice ale dez
voltării sau adaptării în Tradiţie; factorii care determină procesul de adaptare şi
înnoire în Tradiţie (pastoral, teologic, ecumenic, misionar) (Ort., X X V (1973), nr. 1,
p. 18—38).
Pr. Prof. Dumitru S t ă n i 1 o a e, Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei (S.T.,'
XXV (1973), nr. 3— 4, p. 149— 164).
Wilhelm S c h n e e m e l c h e r , Die patristische Tradition in Ortodoxer und in
vvangelischer Sicht : Cum se înfăţişează astăzi, unui teolog protestant evanghelic,
concepţia ortodoxă despre însemnătatea Tradiţiei patristice ? Cum se prezintă pro
blema Tradiţiei patristice în teologia evanghelică ? (Notă bibliografică, de Asist.
Ştefan Alexe) (S.T., X X II (1970), nr. 3—4, p. 300—301).

T*
ŢĂRI DIN DIFERITE CONTINENTE
(Monografii)
1. Ţ ă r i

din E u r o p a
- U.R.S.S.

t Episcop A n t o n i e Plămădeală, Vicar patriarhal, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian a participat la alegerea şi întronizarea noului Patriarh al Moscovei
>/ a toată Rusia: însemnări şi impresii din Uniunea Sovietică (B.O.R., LXXXIX (1971), ‘
iir. 5—6, p. 485— 497).
(Autorul nesemnat), Vizita făcută Bisericii Armene din U.R.S.S. de către o dele
gaţie a Bisericii Ortodoxe Rom âne: Cîteva însemnări şi impresii despre Armenia
Sovietică (B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 498— 504).
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— Grecia
(Autorul nesemnat), Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian în Grecia...:
însemnări şi impresii din Grecia (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 456— 469).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Participarea Pr. Prof. Ioan G. Coman la inaugurarea
Institutului patriarhal de studii patristice de la Tesalonic...: însemnări şi impresii
din Tesalonic şi Atena (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 991).

— Belgia
(Autorul nesemnat), Vizita Prea Fericitului Patriarh Justinian în Belgia : însem
nări şi impresii din Belgia (B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 466— 493).

— Olanda
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Conferinţele ţinute de Pr. Proi. Ioan G. Coman la
Universitatea din Utrecht — Olanda: (însemnări şi impresii din oraşul olandez Utrecht
(B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 517—520).

— Danemarca
Diac. Prof. N. I. N i c o 1a e s c u, Vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române făcută Bisericii Naţionale Luterane din Danemarca : însemnări şi impresii din
Danemarca (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 504—517).

— Finlanda

^

Pr. Ilie I. G e o r g e s c u , Vizita în Finlanda a unei delegaţii bisericeşti din
România: însemnări şi impresii din Finlanda (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12,
p. 1192— 1198).

2. Ţ ă r i d i n A f r i c a
— R. A. Egipt
(Autorul nesemnat), Participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian la întroni
zarea noului patriarh al Bisericii Copte...: însemnări şi impresii de la Cairo şi din
Alexandria (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1170— 1183).

— Etiopia
(Autorul nesemnat), Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian în Grecia
şi Etiopia: însemnări şi impresii din Etiopia (B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6,
p. 469—483).

3. Ţ ă r i d i n

Asia

— Japonia
Episcop A n t i m Tîrgovişteanul, Vicar patriarhal, Prima Conferinţă mondială a
religiilor pentru promovarea P ăc ii: ...Cîteva vizite şi impresii din Japonia (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 9— 10, p. 971—973).

u
UCENICII DOMNULUI
(Cei 70 de ucenici)
N. V ă t ă m a n u, Luca, doctorul preaiubit : Date din viaţa şi activitatea Sfîntu
lui Evanghelist Luca (B.O.R., LXXXVIII (1970), nr. 5— 6, p. 597—601).
Vezi şi — Apostolat (Cei «şaptezeci de Apostoli»)

UMANISM
1. Umanismul în antichitate
Gâll E r n o, Idealul prometeic: «Ce semnificaţie are pentru omul secolului al
XX-lea cultura lumii greco-romane ? Cum se poate formula mesajul pe care ni-1
transmit din depărtarea vremurilor apuse marile spirite ale antichităţii ? Au vreun
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sens pentru noi idealurile umanismului greco-latin ?» (Notă bibliografică, de Diac.
P. I. David) (S.T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 765—766).

2. Umanismul în învăţătura creştină
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Spirit umanist şi elemente de antropologie în gîndirea patristică : Despre umanism sau preţuirea omului. Elementele proprii umanis
mului Sf. Părinţi (S.T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 356—357, 362— 367).
Diac. Asist. Ton B r i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi: Teologia
umanismului creştin la Sfîntul Vasile cel Mare (S.T., X X III (1971), nr. 1— 2, p. 77).
Constantin I. C o r n i ţ e s cu, *0 avOpa>niajjia xază zbo îep&v Xpuaoaxofjiov (Uma
nismul după Sfîntul Ioan Gură de A u r): (Notă bibliografică, de Diac. Lect. Ioan I.
Ică) (S.T., XXV (1973), nr. 3—4, p. 271—273).
Dia/C. Prof. Ioan Z a g r e a nu, Preocupări şi probleme de morală creştină în
teologia ortodoxă română : Umanismul creştin şi caracterele lui (S.T., X X III (1971),
nr. 3—4, .p. 183— 185).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Preocupări patristice în literatura teologică româ
nească : Profiluri patristice de actualitate ecumenică — umanism creştin etc. (S.T.,
X X III (1971), nr. 5—6, p. 333— 335).
(Acelaşi autor), Observaţii asupra Prosopopeei sufletului şi trupului atribuită
lui Mihail C honiatul: Elemente umaniste în această lucrare (S.T., XXIV (1972),
nr. 3—4, p. 224—226).

3. Umanismul laic contemporan
(Autorul nesemnat), însemnări din viaţa Patriei: Lucrările primului Congres al
Asociaţiei Internaţionale «Ovidianum» (Constanţa, 25— 31 august 1972), care are ca
prim scop — promovarea tradiţiilor umanismului, prin strîngerea legăturilor de prie
tenie şi colaborare între specialiştii români şi străini, în consonanţă cu aspiraţiile
şi idealurile lumii contemporane (B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 771— 772).

UNIATISMUL ROMANO — CATOLIC
Prof. D. B u c e v s c h i , Experienţe ecumenice ale melhiţilor uniţi cu Roma (Ort.,
XXV (1973), nr. 2, p. 328— 329).
Vezi şi — Dialog ecumenic (Dialog interconfesional : cu Biserica RomanoCatolică).

UNITATEA ŞI UNIREA BISERICII
1. Problema unităţii şi unirii Bisericilor creştine
în lumina Sf. Scripturi şi a Sf. Părinţi
Pr. Drd. Alexandru I. T u d o r, Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor:
Consideraţii introductive la problema creştinătăţii contemporane — tendinţa spre
unitate, înţelegere şi înfrăţire. Unitatea Bisericii primare: Duhul Sfînt ca principiu
al unităţii Bisericii; unitatea în propovăduire; unitatea de credinţă; Taina Sfîntului
Botez-; Sfînta Euharistie; rugăciunea com ună; utilizarea frăţească a bunurilor mate
riale ; sobornicitatea Bisericii primare; ierarhia bisercească; alte elemente ale uni'
tăţii creştine. Diversitatea în Biserica primară .-diversitatea auditorului; diversitatea
dintre membrii Bisericii ierusalimitene. Diversitatea de opinii din sînul Bisericii antiohiene, privind rolul «tăierii împrejur» ; deosebiri în felul de propovăduire a învă
ţăturii creştine; diversitatea harismelor (S.T., X X V (1973), nr. 1—2, p. 45—57).
t V a s i l e , Episcopul Oradiei, învăţăminte ale Sfinţilor Trei Ierarhi pentru
problemele actuale ale Bisericii: Aspecte din viaţa.şi opera Sfinţilor Trei Ierarhi în
sprijinul refacerii unităţii Bisericii lui Hristos (B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 123— 124).
Drd. Costache B u z d u g a n , Unitatea dogmatică a Bisericii după învăţătura
Fericitului Augustin: Temeiuri dogmatice ale unităţii Bisericii după Fericitul Augustln : creaţia şi evenimentele vechi-testamentare; principiul hristocentric al Bisericii;
Sfîntul Duh şi unitatea Bisericii. Sfintele Taine şi unitatea Bisericii. Mărturisirea cre
dinţei şi unitatea Bisericii; schisma, sensul şi dimensiunea ei (S.T., X X IV (1972),
nr. 1—2, p. 90— 102).
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Ioan R i n n e, Unitate şi uniiormitate în Biserică potrivit spiritului sinoadelor
ecumenice : (Notă bibliografică, de Ioan Buga) (S.T., X X IV (1972), nr. 5—8, p. 654—655).

2. Problema unităţii şi unirii Bisericilor creştine
privită interconfesional
Pr. Prof. D. S t ă n i 1o a e, Unitate şi diversitate în tradiţia ortodoxă (Ort., XXII
(1970), nr. 3, p. 333— 346).
(Acelaşi autor). Sobornicitate deschisă (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 165— 180).
Prof. Istvân J u h â s z, Unitate în pluralitate (Ort., X X III (1971), nr. 1, p. 139— 148).
A. M a n o l a c h e , Pluralismul ecleziologic în preocupările unor teologi contem
porani (Rev. cit., p. 157— 160).
Colin D a v e y, Metrophanes Kritopoulos pionner for unity (Mitrofan Critopulos
pionier al unităţii Bisericilor): (Notă bibliografică, de Lect. Ioan I. Ică) (S.T., X X III
(1971), nr. 3— 4, p. 276— 278).
Pr. Prof. Nicolae B o r d a ş i u, Biserica — comuniune. Aspecte ecleziologice
actuale (Ort., XXV (1973), nr. 1, p. 121— 129).
Episcopul M i h a i l de Astrahan şi Enotaevsk, Euharistia şi unirea creştinilor:
Evidenţierea faptului că deosebirile fundamentale confesionale se înscriu pe linia
înţelegerii bisericeşti — dogmatice a Euharistiei, întrucît înţelegerea Euharistiei ca
unire cu Hristos şi în El unirea unuia cu altul constituie trăsătura comună creşti
nilor de orice confesiune — premisă plină de speranţe pentru reuşita străduinţei
creştinilor pentru înfăptuirea unităţii creştine (Recenzie, de Ion V. Paraschiv) (Ort.,
XXV (1973), nr. 2, p. 286, 287—289).
Puncte de vedere asupra «Structurilor Bisericii în concepţia teologului catolic
Hans K iin g : Unitate şi unanimitate — în concepţia romano-catolică contemporană
(însemnări despre cărţi şi reviste, de Pr. Prof. N. C. Buzescu) (Ort., X X II (1970), nr. 1,
p. 104— 105).
J. J. von A l l m e n , L'Eglise locale parmi les autres Eglises locales : Deosebirile
de vederi între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, în problema autori
tăţii bisericeşti. In vederea necesităţii unităţii creştine se propune organjzarea de
consultaţii, în duhul dragostei şi înţelegerii creştine, recomandîndu-se şase puncte
spre dezbatere (Recenzie, de P. V. I.) (Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 446).
Karl B a r t h, Hans Urs von Balthasar, Einheit und Erneuerung der Kirche :
Biserica în înnoire : noţiunea de Biserică ; sensul noţiunii «înnoirea Bisericii» şi struc
turile «înnoirii Bisericii». Unire în Hristos: despre diversitatea teologiei biblice şi
despre unitate prin Biserică» (Recenzie, de Ioan Struc) (Ort., X XII (1970), nr. 1,
p. 121— 124).
W. H. V a n D e Pol , La fin du Cristianisme conventionnel (Sfîrşitul creştinis
mului convenţional): O încercare de înţelegere, apropiere şi preconizare a refacerii
unităţii dintre Biserica Romano-Catolică şi cea Protestantă, prin calificarea Conci
liului al II-lea de la Vatican ca un pas înainte de la convenţionalismul romanocatolic anterior acestui conciliu. Creştinismul viitorului preconizează o unitate de
credinţă şi de comunitate de viaţă între creştini — după opinia teologului protes
tant (Recenzie, de Pr. Prof. Petru Rezuş) (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 590— 592).
Diac. Conf. Ion B r i a , Probleme şi preocupări în Mişcarea ecumenică de a z i:
Problema unităţii Bisericilor în Consiliul Ecumenic (Ort., , X X III (1971), nr. 3,
p. 490—491).
Vezi şi — Biserica (însuşirile Bisericii); — Dialog ecumenic (Dialog intercon
fesional)
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VIRTUTEA CREŞTINĂ
1. Despre virtuţile teologice (cardinale)
a) Virtutea credinţei privită interconfesional
Pr. Prof. P. R e z u ş şi Pr. Prof. C. S î r b u, Preocupări de Teologie Fundamen
tală în teologia românească : Temeiurile credinţei creştine (Ort., X X III (1971), nr. 4,
p. 521— 524).
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Puncte de vedere asupra «Structurilor Bisericii» în concepţia teologului catolic
Hans Kilng : Credinţa şi formularea credinţei (însemnări desprecărţi
şi reviste, de
Pr. Prof. N. C. Buzescu) (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 109— 110).
b) Virtutea dragostei (iubirii) privită interconîesional
Diac. Asist. Ion B r i a , Sensul activ al iubirii creştine. Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 62— 67, 70—73).
Prof. Dr. Iwan G. P a n t s c h o w s k i , Das Prinzip der cristlichen Liebe : Remarcarea deosebirii ce există între iubirea din păgînism, ca virtute secundară, şi iubirea
Evangheliei (harismatică), pe care Mîntuitorul Iisus-Hristos a revelat-o prin noua
Sa poruncă (Ioan XIII, 34) şi prin autojertfirea vieţii Sale (Notăbibliografică,
de
Prof. O. B.) (S.T., X X II 1970), nr. 1—2, p. 148— 149).
Karl R a h n e r , Gnade als Freiheit Kleine theologische Beitrage (Harul ca liber
tate. Mici contribuţii teologice) : Tema iubirii — analizată teologic (însemnări despre
cărţi şi reviste, de Victor Iliescu) (Ort., XXII (1970), nr. 1, p. 101— 102).
Drd. Haddis Y e s h a n e w , Obiective morale şi umanitare în predica actuală a
Bisericii Ortodoxe Române : Iubirea faţă de aproapele şi într-ajutorarea (S.T., X X III
(1971), nr. 5—6, p. 384— 386).
M. M e s s i e r, Les rapports avec autrui dans le Contre Celse d'Origene : Con
cepţia lui Origen despre raporturile cu aproapele, în lucrarea sa «Contra lui Cels»,
în special, şi în opera sa, în ■general; precum şi despre raportul cu aproapele într-o
tradiţie mai largă (Notă bibliografică, de P. V. I.) (S.T., XXV (1973), nr. 1— 2,
p. 128— 130).
Vezi şi — Pr. Drd. Dan M i r o n, Idei morale şi sociale în colindele rom ânilor:
Preamărirea virtuţiilor — dragostea etc. (B.O.R., LXXXV III (1970), nr. 7—8, p. 733— 734).

2. Alte virtuţi creştine
Drd. Ion D. P o p a , Sfîntul Vasile cel Mare — predicatorul milosteniei: Situaţia
socială şi morală din timpul Sfîntului Vasile cel Mare. Sfîntul Vasile cel Mare com
bate relele sociale. Milostenia — mijloc de restabilire a egalităţii sociale în predica
sfîntului; respingerea pretextelor celor bogaţi; foloasele spirituale ale milosteniei.
Milostenia prin faptă în predica sfîntului (S.T., X X III (1971), nr. 3— 4. p. 224— 234).
t A n t o n i e Plămădeală, Episcop-vicar patriarhal, Biserica slujitoare în Sfînta
Scriptură, în Sfînta Tradiţie şi în teologia contemporană ; Milostenia Sf. Ioan Gură de
Aur, «predicator al milosteniei» (S.T., X X IV (1972), nr. 5—8, p. 387— 388, 400— 403).
Pr. Drd. Dan M i r o n, Idei morale şi sociale în colindele românilor :* Preamărirea
virtuţiilor — bunătatea, cinstea, cumpătarea, dărnicia, bărbăţia şi răbdarea (B.O.R.,
LXXXVIII (1970), nr. 7—8, p. 734—739).
Buna-cuviinţă oglindită în proverbe şi maxime din toată lumea (Notă biblio
grafică, de Pr. D. Soare) (S.T., X X II (1970), nr. 5—6, p. 487— 488).

z
ZELOŢIF
Constantin D a n i e l , Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (S.T.,
XXIV (1972), nr. 1—2, p. 45—58).
Pr. Alexandru-Armand MUNTEANU

Î NDREPTĂRI
1. In «Biserica Ortodoxă Română», an. LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1063, rînd.
'M (de sus în jos) — se va citi corect: Relaţii inter ortodoxe ale Patriarhiei de
Irrusalim
2. în «Bis. Ort. Rom.», an. XC (1972), nr. 1—2, p. 159 — s-a strecurat greşala
vii s-a trecut Biserica Ortodoxă Finlandeză în rîndul Bisericilor Ortodoxe Autocefale,
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în loc de — şi cum era corect — îr rîndul Bisericilor Ortodoxe Naţionale Autonome
(de la aceeaşi pagină).
3. Idem, în «Bis. Ort. Rom.», an. XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LXII— LXIII
4. In «Bis. Ort. Rom.», an. XC (1972),nr. 3—4, p. 375, rînd. 5(de sus în jos) —
se va citi corect: Pr. Prof. M. Chialda, A murit Karl Barth : Date din viaţa şi acti
vitatea acestui teolog de renume...
/
— iar la p. 375, rînd. 19 (de jos în sus) — se va citi corect :...diniulie—august
1920...
5. In «Bis. Ort. Rom.», an. XC (1972), nr. 5—6, p. 621, rînd. 11 (de sus în jos) —
se va citi corect: (Una din religiile vechilor chinezi şi japonezi).
6. în «Bis. Ort. Rom.», an. XC (1972), 7—8, p. 845, rînd. 1 (de sus) — se va citi
corect : (Autorul nesemnat), Prea Fericitul Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe...
7. Idem, p. 850, rînd. 13— 14 (de jos în sus) — se va citi corect: II. — Dialogul
slujirii între creştinişi necreştini — o cerinţă nobilă a contemporaneităţii.
8. în «Bis. Ort. Rom.», an. XC (1972), nr. 9— 10, p. 1082, rînd. 14 (de sus în jos)
— se va citi corect: (Autorul nesemnat), Intrarea Bisericii Ortodoxe în Consiliul
Ecumenic al Bisericilor...
9. în «Bis. Ort. Rom.», an. XCI (1973), nr. 1—2, p. 208, rînd. 19 (de sus în jos)
— se va citi corect: Ortodoxe Române : Competenţa regulamentului...
10. In «Bis. Ort. Rom.», an XCII (1974), nr. 1—2, p. 281, rînd. 10 (de sus în jos)
— se va citi corect: POPOARE ALE LUMII VECHI ŞI NOI
11. în «Bis. Ort. Rom.», an. XCII (1974), nr. 5—6, p. 795, rînd. 13 (de sus în jos)
— se va citi corect : S.T., II (1950), nr. 9— 10, p. 594
— la rînd. 23 (de sus în jos) — se va citi corect : S.T., VI (1954), nr. 3—4,
p. 150— 151
— la p. 797, rînd. 40— 53 (de sus în jos) şi la p. 798, rînd. 1—5 (de sus în jos)
— vor fi plasate (considerate) corect la p. 798, la subcapitolul: Sf. Taine — confirmate
scripturistic şi patristic
— la p. 801, rînd. 29 (de sus în jos) — se va citi corect : B.O.R.,...
12. <în «Bis. Ort. Rom.», an. XCIII (1975), nr. 1— 2, p. II, rînd. 36 şi 37 (de sus în
jos) — se va citi corect: Pr. Ioan Mircea, Apostolatul după Noul Testament : Cei
«şaptezeci de Apostoli» (S.T., X X II (1970), nr. 7—8, p. 560— 562);
— la p. VIII, rînd. 33 (de sus în jos) — se va citi corect: Andrei Rubliov
— la p. IX, rînd. 14 (de sus în jos) — se va citi corect: Gravură şi sculptură
bisericească creştină bulgară ;
— la p. XIII, rînd. 27 (de sus în jos) — se va citi corect: (B.O.R., XCI (1973),
nr. 3—5, p. 336— 337).
13. In «Bis. Ort. Rom.», an. XCIII (1975), nr. 3—4, p. LVI, rînd. 14 (de jos în
sus) — se va citi corect: d) Acţiuni pentru .apărarea păcii ale Bisericii Ortodoxe
Bulgare, pe plan internaţional
#
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TELEGRAME OFICIALE
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PATRIARH JU ST IN IA N TRI
M ISA D-LUI ŞTEFAN VOITEC CU PRILEJUL ZILEI SALE DE NAŞTERE
Domniei Sale
Dom nului ŞTEFAN VOITEC
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat
Cu sentimente de aleasă preţuire şi statornică prietenie, V ă urez
din toată inim a viaţă îndelungată in sănătate deplină, putere de muncă
şi fericite realizări în slujirea Patriei, cu prilejul celei de a 76-a aniver
sări.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această telegramă Prea Fericitul Părinte Patriarh JU STIN IAN a
primit următorul răspuns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JU ST IN IA N M A R IN A ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Arhiepiscop al Bucureştilor, M itropolit al Ungrovlahiei.
Vd mulţumesc călduros pentru felicitările şi urările transmise cu
prilejul zilei mele de naştere.
Ştefan Voitec
Vicepreşedintele Consiliului de Stat

TELEGRAME DE FELICITARE
TELEGRAMA
PREA
FERICITULUI
PĂRINTE
PATRIARH
JU STIN IAN TRIM ISĂ SANCTITĂŢII SALE PIMEN, CU PRILEJUL
CELEI DE A 5-A AN IV ERSĂ RI DE LA ÎN TRONIZAREA SA CA
PATRIARH AL M O SC O V E I ŞI A TOATĂ RUSIA.
*Sanctităţii Sale
Părintelui PIMEN
Patriarh al Moscovei şi a toată Rusia,
Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a întronizării Voastre ca pa
triarh al Moscovei şi a toată Rusia* vă felicităm cu dragoste frăţească
şi vă urăm din toată inim a îndelungat, fericit şi rodnic apostolat, pentru
continua înflorire a Sfintei Voastre Biserici şi slava întregii Ortodoxii.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sanctitatea Sa PIMEN, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia a răs
puns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Patriarh JU ST IN IA N ,
Mulţumesc din toată inim a iubitei Voastre Prea Fericiri pentru frăţeştile felicitări adresate cu prilejul celei de a 5-a aniversări a întroni
zării voastre şi V ă rugăm să primiţi sincerele noastre urări de îm belşu
gate haruri divine în lucrarea Voastră arhipăstorească, pentru binele Bi
sericii şi turmei Voastre dreptcredincioase în Hristos.
Cu dragoste în Domnul,
f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
❖
*

TELEGRAMA
PREA
FERICITULUI
PĂRINTE
PATRIARH
JU STIN IAN TRIM ISĂ PREA FERICITULUI M A X IM CU PRILEJUL
CELEI DE A 5-A A N IV ERSĂ RI A ÎN T RO N IZĂ RII SALE CA PATRIARH
AL BISERICII ORTODOXE BULGARE
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului M A X IM
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare,
Cu prilejul celei de a cincea aniversări a întronizării Voastre, V ă fe
licităm din toată inim a şi cu dragoste frăţească V ă urăm îndelungat şi
rodnic apostolat.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Prea Fericirea Sa M A X IM , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare,
a răspuns:
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JU ST IN IAN ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
M ulţum im din toată inim a Prea Fericirii Voastre pentru salutările
trăţeşti şi bunele urări adresate cu prilejul celei de a cincea aniversări
a întronizării mele ca Intîistătătdr al Bisericii Ortodoxe Bulgare.
Urăm Prea Fericirii Voastre sănătate deplină şi viaţă îndelungată
pentru Îndeplinirea rodnicei voastre activităţi de Intîistătător.
f Maxim
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
♦
V

TELEGRAMA
PREA
FERICITULUI
PĂRINTE
PATRIARH
JUSTINIAN, ADRESATĂ EMINENŢEI SALE, DR. MOSES ROSEN CU
PRILEJUL CELEI DE A 28-A AN IV ERSĂ RI A ALEGERII SALE CA
ŞEF-RABIN AL CULTULUI M O Z A IC DIN R O M Â N IA
Eminenţei Sale
Dr. M OSES ROSEN
Şef-rabin al C ultului mozaic din R. S. România
V ă felicităm cu aleasă consideraţiune şi V ă urăm din toată inim a
sănătate, îndelungare de zile şi fericite îm pliniri în misiunea sacră în 
credinţată V ouă acum 28 de ani, cînd aţi fost chemat Conducător şi Şefrabin al C ultului mozaic din R. S. România.
#

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această telegramă Prea Fericitul Părinte Patriarh JU STINIAN a
primit următorul răspuns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului JUSTINIAN,w
»
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
V ă mulţumesc călduros pentru felicitările ce aţi binevoit a mi le
exprima cu prilejul celei de a 28-a aniversări a înscăunării mele ca
şef-rabin ai Com unităţilor Evreieşti din R. S. România.
La rîndul meu, V ă transmit cele mai călduroase urări de deplină
sănătate şi sporite puteri de muncă în binecuvîntata misiune a Prea
Fericirii Voastre.
V ă încredinţăm şi cu acest prilej de deosebitul nostru respect şi
frăţeasca noastră^dragoste.
Dr. Mos'es Rosen
Şef-rabin al Cultului mozaic din
*
.. R. S. România
%

• viaift • BiseRicească •
•

*

♦

A XXVIII-A ANIVERSARE
a

În t r o n i z ă r i i p r e a
CA p a t r i a r h a l

f e r ic it u l u i p ă r in t e j u s t i n i a n
b is e r ic ii o r t o d o x e

române

Ziua de 6 iunie este ziua întronizării întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, ziua bucuriei şi aleselor realizări ale Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Justinian. A nul acesta s-au săvîrşit 28 de ani de cînd Prea
Fericirea Sa a fost întronizat. Prea Fericitul Părinte Justinian deţine
locul întîi în Ortodoxie în ceea ce priveşte anii de patriarhat.
Ziua de 6 iunie a devenit o zi aleasă şi scumpă în ierarhia sărbă
torilor 'Bisericii Ortodoxe Române.
Aniversînd acest fericit eveniment, slujitorii şi credincioşii orto
docşi români au înălţat şi în acest an către atotputernicul Dumnezeu
rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii
noastre strămoşeşti, aducînd totodată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian prinos de recunoştinţă, dragoste şi cinstire pentru activitatea
stăruitoare, plină de neobosită rîvnă, pe care a dăruit-o slujirii lui Dum 
nezeu şi semenilor.
Fiind zi de duminică, anul acesta, ziua de 6 iunie a fost cinstită
cu deosebită atenţie.
M ai întîi, la Catedrala patriarhală s-a oficiat Sfînta Liturghie de că
tre un sobor de preoţi şi diaconi, sub protia P.S. Episcop Antonie, vicarpatriarhal. Predica zilei a fost rostită de P. Cuv. Arhim. Justinian Dalea*
Mare ecleziarh al Catedralei Sfintei Patriarhii.
După predică, în numele celor prezenţi, P. Cuv. Arhim. Justinian a
omagiat ziua întronizării Prea Fericirii Sale şi importanţa activităţii Intîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru clerul şi credincioşii ei.
Evenimentul întronizării a constituit şi constituie o mare bucurie
duhovnicească şi o satisfacţie sufletească pentru toţi slujitorii şi cre
dincioşii Altarului străbun, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian fiind
exemplu de dăruire şi slujire.
In încheiere, predicatorul a spus : «Să rugăm pe bunul Dumnezeu şi
pe M întuitorul Iisus Hristos, doctorul sufletelor şi tiupurilor noastre să
dea sănătate deplină Prea Fericirii Sale».
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La sfîrşitul Sfintei Liturghii, P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, v i
car al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi a săvîrşit un Tedeum de recunoştinţă şi mulţumire lu i
Dumnezeu pentru a 28-a aniversare a întronizării Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Justinian.
Luînd cuvîntul, Prea Sfinţitul Episcop Antonie, vicar patriarhal, a
arătat în scurte, dar cuprinzătoare cuvinte, rostul aniversării întroni
zării Prea Fericitului Părinte Patriarh, precum şi roadele providenţialei
Sale alegeri ca întîistătător al Bisericii Ortodoxe Române cu 28 de ani
în urmă.
în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea sa, totdeauna a fost exem
plară, Prea Fericitul a fost model al credinciosului, preotului şi ierarhu
lui ortodox român, cu suflet ales, încununat cu un fierbinte patriotism.
Prea Fericitul Părinte Patriarh este cunoscut pretutindeni ca un ie
rarh destoinic, un ecumenist realist şi un reprezentant de frunte al teo
logiei ortodoxe. Cele 12 volume ale lucrării Sale «Apostolat social» stau
mărturie.
în ceea ce priveşte activitatea ca întîistătător şi preşedinte al Sfîn
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericirea Sa a reorga
nizat, a ctitorit şi a refăcut lăcaşuri şi instituţii bisericeşti. «De la Niceta
de Remesiana şi pînă la Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, Bise
rica strămoşească şi-a păstrat adevărul de credinţă curat şi în haină
bizantină...».
în ceea ce priveşte relaţia cu Statul, Prea Fericitul Părinte a păstrat
tradiţia de veacuri a respectului reciproc şi colaborării la toate acţiu
nile pentru o viaţă mai bună a poporului român şi pentru prosperarea
Patriei noastre.
încheind, P. S. Episcop Antonie a urat Prea Fericitului Părinte
Patriarh sănătate deplină şi La mulţi a n i !
Toţi cei de faţă au cîntat Imnul patriarhal.
La ora 12,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit în
Cabinetul său de lucru pe cei doi episcopi vicari şi salariaţii superiori
ai Administraţiei Patriarhale, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Casei de
pensii şi ajutor reciproc a Bisericii Ortodoxe Române.
Deşi suferind, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian s-a întreţinut
cu colaboratorii săi apropiaţi.
în numele celor de faţă a spus cîteva cuvinte festive Prea Sfinţitul
Episcop Antonie, vicar-patriarhal. P. S. Sa a asigurat pe Prea Fericitul
Părinte Patriarh că «noi toţi, ierarhi, clerici şi credincioşi ne-am rugat
pentru sănătatea Prea Fericirii Voastre... şi vă asigurăm de respect şi în 
deplinirea tuturor sarcinilor ce ne revin».
în încheiere, Prea Sfinţitul Episcop Antonie a urat Prea Fericirii Sale
deplină sănătate şi M ulţi şi fericiţi a n i !
Întreaga asistenţă a intonat Imnul patriarhal... şi M ulţi ani trăiască l
Răspunzînd vorbitorului, înaltul sărbătorit a spus :
Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi vicari,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi colaboratori,

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ

<458

V ă mulţumesc din suflet că şi la această aniversare a întronizării
mele, a 28-a, aţi fost alături de mine, rugîndu-vă lui Dumnezeu pentru
sănătatea mea şi felicitîndu-mă cu acest prilej.
Mulţumesc Prea Sfinţitului Episcop Antonie pentru alesele cuvinte
şi asigurarea că lucrurile merg bine şi aceasta îm i dă curaj.
Este adevărat că după aproape peste două lu n i de absentare am
găsit totul în deplină ordine, aici în Patriarhie, dar mai întîi mulţumesc
bunului Dumnezeu că m-a ajutat şi în această grea încercare a sănă
tăţii. Nădăjduiesc că după 2— 3 luni totul să revină la normal şi sâ
meargă bine.
V ă mulţumesc încă o dată că aţi venit să mă vedeţi şi să mă feli
citaţi şi cu nădejdea în Dumnezeu, şi cu ajutorul rugăciunilor dvs. să-L
rugăm pe Stăpînul tuturor să-mi dea mie sănătate şi întărire iar dvs.
tuturor fericire şi La m ulţi a n i!
Harul Dom nului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu-Taiă l să fie cu voi cu toţi.
#

Cei de faţă au intonat Im nul patriarhal... şi M ulţi ani trăiască.
După binecuvîntarea arhierească, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian s-a retras.
A u fost de faţă, în afară de cei doi Prea Sfinţiţi Episcopi-vicari şi
familia Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, P.C. Pr. Ioan Gagiu,
directorul Administraţiei Patriarhale ; P.C. Pr. Tr. Ghica, directorul Ca
sei de Pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române ; P.C.
Pr. Alexandru Ionescu, vicar administrativ al Sfintei Arhiepiscopii a
Bucureştilor, PP. CC. Părinţi consilieri patriarhali şi ai arhiepiscopiei ;
conducători ai Institutului teologic şi Seminarului teologic din Bucureşti;
stareţi ai M înăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, protoierei şi preoţi din Capitală.
In afară de festivitatea de la Centrul patriarhal, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh a primit numeroase telegrame, mesaje şi scrisori de fe
licitare de la ierarhii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, de la
personalităţi ecumenice şi ecleziastice, conducători de instituţii din ţară
şi de peste hotare etc.
Telegrama Domnului GHEORGHE NENCIU, Conducătorul Depar
tam entului Cultelor :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului JU ST IN IA N M A R IN A ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
Aniversarea a 28 de ani de la întronizarea Prea Fericirii Voastre
este un nou şi plăcut prilej pentru mine de a vă adresa calde felicitări
şi sincere urări de sănătate, sporite puteri de muncă şi depline satis
facţii în misiunea nobilă ce îndepliniţi.
Coriducător înţelept al Bisericii Ortodoxe Române, şi fiu credincios
n i poporului nostru, V-am simţit întotdeauna vibrînd pentru apărarea
✓
independenţei şi suveranităţii României Socialiste, pentru propăşirea ei
neîncetată spre culmi ale civilizaţiei şi progresului.
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Asigurîndu-vâ de preţuirea mea şi a Departamentului Cultelor, va
doresc îndelungată şi fericită arhipăstorire.
Gheorghe Nenciu
Conducătorul Departamentului Cultelor
Telegrama Sanctităţii Sale PIMEN, Patriarhul Moscovei şi a toată
Rusia
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JU ST IN IA N ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Felicit din inim ă pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia aniversării în 
tronizării Prea Fericirii Voastre.
V ă dorim deplină sănătate şi putere de muncă in slujba Sfintei Bi
serici Ortodoxe Române şi a poporului român.
Cu m ultă dragoste frăţească.
f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
*

Telegrama Eminentei sale Dr. MOSES ROSEN, şef-rabinul Cultului
mozaic din România
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Cu prilejul celei de a 28-a aniversări de la intronizarea Prea Feri
cirii Voastre vă transmit atît în numele meu cît şi în numele Federaţiei
Com unităţilor Evreieşti din R. S. România, al clerului şi credincioşilor
cultului mozaic, cele mai sincere felicitări.
V ă urăm deplină sănătate, înmulţite puteri de muncă în nobila m i
siune ce o îndepliniţi în slujba Bisericii, a Patriei şi a Păcii.
Dr. Moses Rosen
Şef-rabinul Cultului mozaic
Prea Fericirea Sa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a ras
puns în scris tuturor celor care l-au felicitat, multumindu-le şi împartă
şindu-le cuvenitele binecuvîntări arhiereşti.

ACTIVITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN ÎNTRUNIRI
INTERCREŞTINE
CONTACTE ECUMENISTE LOCALE
CONFERINŢA TEOLO.GICA INTERCONFESIONALA DE LA INSTITUTUL TEOLOGIC
UNIVERSITAR DIN BUCUREŞTI
Marţi, 11 mai 1976, la Institutul teologic Universitar din Bucureşti, s-au desfă
şurat lucrările primei Conferinţe teologice interconfesionale din anul 1976. La aces
tea au luat parte reprezentanţi al celor tTei mari confesiuni creştine din ţară, Tectorii, prorectorii şi profesori ai Institutelor teologice, directorii Seminariilor teologice
ortodoxe, profesorii, doctoranzii şi studenţi ai Institutului teologic din Bucureşti şi
invitaţi.
în cuvîntuU de deschidere a lucrărilor Conferinţei, P.C. Pr. Mircea Chialda, rec
torul Institutului teologic universitar din Bucureşti, a subliniat mai întîi însemnăta
tea conferinţelor teologice interconfesionale pe plan teologic şi social-patriotic : «Am
ajuns la o conlucrare in/terconfesională şi la o colaborare în cadrul ecumenismului
local..., am reuşit să ne cunoaştem mai bine, să ne apropiem tot mai mult unii de al
ţii şi să descoperim noi puncte de convergenţă, care au favorizat 'luarea de atitudini
şi soluţii comune de pe poziţii creştine, în marile probleme ale contemporaneităţii cu
care sînt confruntate şi Bisericile... Activitatea de colaborare inteconfesională are şr
un aspect social-patriotic In măsura în care activitatea slujitorilor cultelor şi a cre
dincioşilor acestora se înmănunchează cu strădaniile întregului nostru popor în edi
ficarea vieţii sociale noi din ţara noastră». Lucrările acestei Conferinţe vor constitui
un pas în plus :pe drumul promovării şi adîncirii ecumenismului local şi al colabo
rării interconfesionale în sprijinirea marilor aspiraţii ale poporului nostru şi ale ome
nirii contemporane după libertate şi independenţă, demnitate umană şi dezvoltare.
Pe linia acestora se înscrie şi tematica prezentei Conferinţe teologice interconfesionale, care trebuie să realizeze în acelaşi timp, şi o evaluare a lucrărilor şi rezulta
telor cele! de a V-a Adunări generale a Consiliului Ecumenic asl Bisericilor, de la
Nairobi-Kenia (27 nov. — 10 dec. 1975), la care au lu>at parte mulţi dintre teologii
prezenţi aici. în final, P.C. Pr. Rector a salutat pe toţi cei prezenţi la lucrările acestei
Conferinţe interteologice.
In prezidiul Conferinţei au luat loc : I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, dele
gat aii Prea Fericitului 'Părinte Patriarh. Justinian; P.C. Pr. Prof. Isidor Todoran, rec
torul Institutului teologic universitar din Sibiu, P.C. Pr. Prof. Mircea Chialda, recto
rul Lnsiti tu/tului teologic universitar din BrucuTeşti j P.C. Pr. Prof. Joszef Nemecsek,
rectorul Institutului teologic catolic din Alba Iu lia ; Dl. Prof. Rapp Karoly, rectorul?
Institutului teologic protestant unic universitar din Cluj-Naipoca; Dl. Prof. Herman
Binder, Prorectorul Institutului teologic protestant, secţia luterană din Sibiu ; P.C. Pr.
Conf. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic din Bucureşti şi P.C. Diac. Prof.
Constantin Voicu, prorectorul Institutului teologic din Sibiu.
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Lucrările Conferinţei au fost conduse de rectorii Institutelor teologice din Bucu
reşti, Oluj-Napoca şi Sibiu.
Pr. Conl. Dumitru Popescu din Bucureşti a susţinut referatul principal, in titu la t:
A V-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi-Kenia.
Realizări, aprecieri, perspective.
Tema generală a acestei Adunări «Hristos eliberează şi uneşte» a fost aprofun
dată prin mai mul/te subteme în cele şase secţii şi mai multe «ubsecţii ale lor care
au concretizat realizările şi perspectivele în şase Rapoarte. Spre a ne da o imagine
de ansamblu în care să fie prinse elementele definitorii şi realizările Adunării Ge
nerale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, ţinută la Nairobi, referatul a urmărit
lucrările pe secţii.
SECŢIA I a dezbătut şi aprofundat tema : «Mărturisirea lui Hristos astăzi». RapoTtul secţiei subliniază necesitatea de a mărturisi pe Hristos cît mai specific posi
bil, în funcţie de specificul nostru spiritual şi cultural. «Acest mod de mărturisire a
lui Hristos nu constituie numai un schimb de îmbogăţire reciprocă, ci şi o oCazie pentru
o îndreptare reciprocă. Cu toate că intepretarea pe care o dăm lui Hristos este condi
ţionată de cultura indigenă..., Hristos ne uneşte chiar şi atunci cînd îl mărturisim în
chipuri diferite». Aşa cum se desprinde din Raportul secţiei I, mărturisirea lui Hristos
implică trei lucruri : 1. act de convertire la Hristos, atît personală cît şi comunitară, iar
convertirea înseamnă eliberarea de egoism individual şi eliberare de orice legături de
dependenţă faţă de structuri nedrepte ; 2. act de integrare personală comunitară : «Cei
care participă la viaţa lui Hristos şi-L mărturisesc ca Domn şi Mîntuitor, eliberator şi
unificator, sînt reuniţi într-o comunitate, susţinută de Duhul Sfînt», iar această comuni
tate devine deplină numai prin Euharistie. Raportul secţiei pledează pentru intercomuniune ; -«Euharistia îndepărtează zidurile diviziunilor şi stimulează formele concrete şi
creatoare de solidaritate... Pentru noi, era o ruşine şi o suferinţă perpetuă că nu am de
păşit diviziunile de la Masa Domnului...». Intercomuniunea este prezentată de documen
tul secţiei ca instrument al refacerii unităţii şi comunităţii creştine. 3. Acţiune globală.
Expresia de «Evanghelia întreagă», pentru «întreaga persoană» şi «lumea întreagă»,
înseamnă că «mărturisirea creştină» nu poate neglija nici un domeniu al vieţii şi su
ferinţei umane. Analiza atentă a Raportului Secţiei I «învederează că actul de con
vertire la Hristos şi cel de acţiune în general sînt instrumente ale realizării, cu orice
preţ, a comunităţii conciliare.
SECŢIA I I : Ideea de conciliaritate şi comunitate conciliară. Pusă în circulaţie şi
într-o măsură definită de către Adunările generale C.E.B. de la New-Delhi (1961) şi Upsala (1968), comunitatea conciliară a fost definită la Adunarea generală Nairobi ast
fel : «Biserica una trebuie să fie Înfăţişată ca o comunitate conciliară de Biserici lo
cale autentic unite între ele. iîn această comunitate conciliară, fiecare Biserică locală
posedă, în comuniune cu celelalte, plenitudinea catolicităţii, şi mărturiseşte aceeaşi
credinţă apostolică. Ea recunoaşte, deci, că celelalte Biserici, fac parte din aceeaşi Bise
rică a lui Hristos şi <că inspiraţia lor emană din acelaşi Duh... Bisericile sînt legate între
ele prin acelaşi Botez şi aceeaşi Euharistie; ele îşi recunosc reciproc membrii şi ministeriile. Ele sînt unite prin angajamentul comun pe care şi l-au luat de a mărturisi
Evanghelia lui Hristos, asigurlnd proclamarea ei şi slujirea lumii. în acest scop, dife
ritele Biserici caută să menţină relaţii solide şi dinamice cu celelalte Biserici, în cadrul
reuniunilor conciliare, convocate după exigenţele împlinirii vocaţiei lor comune» (Ra
portul Secţiei II). Comunitatea conciliară, astfel definită, implică trei lucruri : 1. Recu
noaşterea reciprocă de către Biserici a membrilor şi ministeriilor lor, bazată pe măr
turisirea aceleiaşi credinţe apostolice, realizată prin convergenţa şi reconcilierea punc
telor de vedere opuse in acorduri doctrinare, aşa cum au procedat autorii documen
tului : Botez, Euharistie şi Ministeriu, editat de Comisia «Credinţă şi Constituţie» a Consilului Ecumenic al Bisericilor şi trimis Bisericilor membre ale C.E.B. spre avizare şi
chiar aprobare. 2. Unitatea organică a Bisericilor intrate în comunitatea conciliară,
bazată pe o nouă identitate eclezială, globală. Unirea dogmatică într-un singur trup
q denominaţiunilor separate pînă aci implică un fel de moarte, Bisericile unite renunţînd la identitatea lor confesională spre a salva pe cea globală. 3. Comunitatea
conciliară devine vizibilă prin intermediul reuniunilor conciliare. Adunarea generală
Nairobi a dat toată atenţia conciliiior locale, regionale şi internaţionale, ca instru
mente ale unirii şi unităţii vizibile a Bisericilor In comunitatea conciliară. După cum
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se.poate constata, comunitatea conciliară comportă nişte implicaţii doctrinare în ge
neral şi eclesiologice în special foarte serioase.
SECŢIA III a aprofundat tema unei comunităţi globale foarte largi care să inte
greze alături de creştini şi pe adepţii itu/turor celorlalte religii şi ideologii seculare.
Creştinii trăiesc în lume alături de persoane care aparţin altor religii «Noi trăim îm
preună în aceeaşi lume şi avem o vocaţie comună de a lucra pentru supravieţuirea
şi dezvoltarea ei». De aceea, «noi trebuie să mergem spre o comunitate de căutare
comună». S-au adus diverse temeiuri teologice ale acestei comunităţi, pe care refe
rentul le trece în revistă. Baza in/tegrăTii tuturor religiilor şi a ideologiilor în marea
comunitate a umanităţii o constituie, după Adunarea Generală C.E.B. de la Nairobi,,
cultura umană cu întreaga ei diversitate. Fireşte, şi această comunitate umană mudt
lărgită are o serie de implicaţii peste care nu se poate trece şi care nu pot fi ac
ceptate.
SECŢIA IV : «Educaţia în vederea libertăţii şi comunităţii». înainte de a indica
orientările în materie de educaţie, Raportul Secţiei înfăţişează cî-teva din formele
de alienare ale culturii vrem ii; programele de educaţie care răspîndesc imagini false,,
prejudecăţi, teama, ura şi speranţe false; cultura în unele ţări din lume ca apanaj
al unei infime elite intelectuale, în detrimentul maselor fără acces la educaţie şi cul
tură ; existenţa unor sisteme de educaţie care împiedică şi se opun dezvoltării şi pro
gresului societăţii în -unele ţări. Educaţia creştină trebuie să fie legată de viaţă şi să
aibă în vedere nu numai particularul, ci şi universalul. «/Creştinismul comportă o di
mensiune universală şi devine din ce în ce mai conştient de natura globală a pro
blemelor. Această globalitate cere o educaţie care să lumineze aspectul local dar
să-l şi depăşească. Trebuie să ne ferim de pericolul de a impune altora propriile
noastre valori» (Raportul secţiei IV). Teologia trebuie să fie legată de practică
şi de viaţă. «Dacă voim să reflectăm în propria noastră viaţă împărăţia lui Dumnezeu,
pentru ca şi alţii să doblndească mîntuirea, trebuie să dezvoltăm şi să exprimăm, în
fiecare comunitate creştină, acea calitate a vieţii, care ţine seama de întreaga comu
nitate şi de întregul univers creat. Fiecare parohie locală, fiecare denominaţiune, fie
care dioceză şi fiecare grupare de comunităţi ecleziale trebuie să devină un semn
de speranţă pentru societatea căreia aparţin şi un reflex al comunităţii globale la
care aparţinem cu toţii» (Raportul secţiei).
SECŢIA V a aprofundat tem a: «Structurile injustiţiei şi lupta pentru elibe
rare», în cele trei subsecţii ale sale: 1. Drepturile omului? 2. Sexismul şi 3. Rasismul.
Baza teologică a luptei de eliberare de nedreptate şi de structurile ei o constituie
faptul că «toţi oamenii au (fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, ca să fie egali şi
infinit de preţioşi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea noastră înşine. Hristos ne-a legat
pe unul de altul în propria Sa viaţă, moarte şi înviere... Evanghelia ne aduce mesajul
identificării lui Dumnezeu cu întreaga umanitate» (Raportul secţiei V). «Preocupările
noastre pentru drepturile omului se întemeiază pe convingerea că Dumnezeu vrea
o societate în care toţi să poată exercita drepturile omului. Secţia are în vedere re
centa Declaraţie de la Helsinki privind aceste drepturi, cu care Adunarea Generală
de la Nairobi se declară de acord. «Bisericile şi celelalte comunităţi creştine au prin
Evanghelie responsabilitatea particulară să exprime prin cuvinte şi fapte solidari
tatea cu cei lipsiţi de drepturile umane şi de libertăţile fundamentale» (Raportul
Secţiei).
Liberarea femeilor de sub povara structurilor injustiţiei trebuie să aibă loc prin
schimbări în trei dom enii: a. în domeniul Teologiei, plecîndu-se de la un examen
aprofundat al postulatelor biblice şi teologice, privind comunitatea de femei şi de
bărbaţi în Biserică şi în societate; b. în domeniul participării efective a femeilor
la activitatea umană din toate domeniile : politic, economic, social şi chiar eclezial ?
şi c. în domeniul relaţiilor dintre femei şi bărbaţi care se exploatează, adesea, reciproc.
Cît priveşte rasismul, este un păcat împotriva lui Dumnezeu şi a fraţilor noştri.
El distruge demnitatea umană a rasistului şi a victimei lui.
SECŢIA VI a dezbătut şi a aprofundat, în cele trei subsecţii ale sale, tema :
«Dezvoltarea omului şi ambiguităţile puterii, ale tehnologiei şi calităţii vieţii».
Subsecţia I a aprofundat problema dezvoltării omului şi societăţii care implică
următoarele elemente şi obiective: 1) lupta împotriva injustiţiei sociale şi a structu
rilor oare o susţin; 2) dezvoltarea şi limitele e i ; 3) o nouă ordine economică inter
naţională care să contribuie la eliminarea structurilor nejuste; 4) dezarmarea. Bise%
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ricile din lumea întreagă trebuie să se ridice împotriva militarismului crescînd şi îm 
preună cu opinia publică să oprească cursa înarmărilor, în vederea dezarmării gene
rale ; 5) creşterea demograiică. E necesar să se ia în consideraţie modul în care se
pot integra măsuriile ce tind la reducerea creşterii demografice, într-o concepţie maî
largă a dezvoltării umane. In concluzie, subsecţia I a subliniat că Biserica trebuie
să susţină o dezvoltare, care să ţină seama de om».
Subsecţia II s-a ocupat cu responsabilitatea socială în era tehnologică, aprofundînd următoarele probleme: 1) examenul critic al tehnologiei şi criteriile unei
tehnologii adecvate; 2) repartiţia resurselor comune nerevendicate încă de naţiuni ?
3) tranziţia către o societate justă şi ecologie responsabilă, pornindu-se de la princi
piul că nimeni nu va trebui să-şi sporească prosperitatea atîta vreme cît nu vor
dispune cu toţii de esenţial; 4) dileme etnice, ce decurg din aplicarea biologiei mo
derne la problemele umane (experienţa asupra embrionului uman, prelungirea ar
tificială a vieţii, manevrarea genetică etc.).
Subsecţia III a aprofundat problema recunoaşterii şi importanţei puterii, sub im
plicaţiile ei economice, militare, populare, sau bisericeşti. Adevărata putere a Bise
ricilor trebuie să se manifeste în lupta pentru eliberare, unitate şi progres.
Subsecţia IV s-a ocupat de calitatea vieţii. Dreptul la viaţă al omului este ame
ninţat de sărăcie şi foamete, iar calitatea vieţii este pusă în pericol de nebunia con
sumaţiei sau de despersonalizarea adusă de supremaţia .unei tehnici care nu vrea
să ştie de om. Pentr.u salvarea vieţii şi sporirea calităţii ei se impune instaurarea
structurilor sociale, economice drepte, peste tot în lume, care să elimine decalajul
dintre ţările bogate şi sărace, ca şi gravele inegalităţi dintre’ oameni. Hristos ne-a
arătat că adevărata calitate a vieţii nu provine din bucuria bunurilor pe care le po
sedăm, ci din adevărata noastră relaţie cu Dumnezeu şi cu semelnii.
Referatul principal prezintă apoi diferite aprecieri, în marea lor parte pozitive;
provenite din partea unor Biserici şi teologi cu privire la rezultatele Adunării Gene
rale de la Nairobi şi indică probleme care au nevoie de o aprofundare mai mare
în viitor, cum ar fi spre exemplu problema «comunităţii conciliare». In concluzie,
se arată că lucrările şi rapoartele Adunării Generale de la Nairobi se caracterizează
prin globalitate, fiindcă temele celor 6 secţii au fost interpretate într-un context mult
mai larg decît în trecut, prin maturitate, fiindcă s-a căutat să se depăşească unele
din- curentele anterioare ale mişcării ecumenice, şi prin practicitate, fiindcă proble
mele au fost «abordate în mod realist şi s-au propus măsuri concrete pentru contri
buţia Bisericilor la rezolvarea lor, în spiritul temei centrale a A d u n ării: «Hristos eli
berează şi uneşte».
Au fost prezentate apoi două coreferate. Primul dintre ele, susţinut de Dl. Prof.
lengyel Lorand, de la Institutul teologic Protestant Unic din Cluj, s-a ocupat de
• Evaluarea lucrărilor secţiei a V-a a Adunării Generale C.E.B. de la Nairobi şi de
reflectarea acestora în raportul Secţiei şi în Adunarea Generală». In cele trei părţi
principale ale lui, coreferatul tratează în mod sistematic şi documentat, despre: 1)
Recenzarea raportului Secţiei a V-a; 2) Consideraţii referitoare la anumite- aspecte
ivite pe marginea problemelor tratate şi 3) Evaluarea propriu-zisă şi poziţia noastră’
fiiţă de raportul secţiei. Cum era şi firesc, coreferatul este axat pe analiza celor trei
probleme principale cuprinse în raportul Secţiei V : drepturile umane, sexismul şi ra
sismul. Referindu-se la problema drepturilor omului, Dl. Prof. Lengyel Lorand ia atiludine hotărîtă împotriva calomniilor proferate de episcopul Beky Zoltan din S.U.A.,
(lupă care anumite naţionalităţi conlocuitoare din R o m â n i ar fi supuse unui proces
<l<‘ deznaţionalizare si de deprotestantizare. Pe baza unor date concrete, vorbitorul do-v<'deşte că în ţara noastră drepturile naţionalităţilor conlocuitoare sînt respectate în
modul cel mai deiplin, ele dispun de toate drepturile care le permit să-şi păstreze
liinţa lor etnică şi apartenenţa lor confesională, trăind în pace şi înţelegere cu înIrogul popor român. «Am fi foarte fericiţi să vedem aplicată pretutindeni în lume,
<i spus D-Sa, felul în care este practicată în România pblitica faţă de naţionalităţi».
De aceea, Dl. Prof. Lengyel constată, în concluzia expunerii sale, cu satisfacţie,
• .i «problemele abordate şi poziţia luată de către Secţia a V-a nu a reprezentat o
noutate pentru noi. Mai mult chiar ne simţim «acasă» în această orientare teologică*
pozitivă, referitoare la drepturile omului în problemele omenirii contemporane.
Cel de al doilea coreferat, susţinut de Pr. Lector Dumitru Abrudan, de la Insti
tui teologic din Sibiu, s-a ocupat de «Dimensiunea teologică reflectată- în lucrările'
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Adunării Generale C.E.B. de la Nairobi». Pornind de la faptul că noţiunea de comu
nitate conciliară care a constituit obiectul Secţiei a Il-a n-a fost abordată într-o per
spectivă teologică izolată, ci In contextul mai larg al aspiraţiilor umane, Pr. Abnidan
a ajuns în mod firesc la concluzia că Adunarea Generală de la Nairobi a ştiut să
ţină un echilibru între dimensiunea verticală şi cea orizontală a preocupărilor ecumeniste. Acelaşi echilibru la care s-a referit şi Dl. Prof. Lengyel Lorand, se poate
descoperi şi în celelalte rapoarte de secţie ale Adunării de la Nairobi.
Pe baza referatelor prezentate şi pe baza discuţiilor purtate, discuţii la care au
participat majoritatea celor prezenţi la Conferinţă, Pr. Prof. D. Popescu, Prorectorul
Institutului teologic din Bucureşti, a formulat următoarele concluzii :
Adunarea Generală de la Nairobi a abordat un număr foarte mare de probleme,
după cum foarte numeroase au fost delegaţiile pe care această Adunare le-a întru.•nit în sînul ei — peste 270 de delegaţi. Delegaţia Bisericii noastre, alcătuită din 12
reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu I.P.S. Mitropolit Iustin al
Moldovei şi Sucevei şi P.S. Episcop Antonie, şi din trei reprezentanţi ai Bisericilor
Protestante din ţară, Reformate şi Luterană, Dl. Episcop Albent Klein, Dl. Episcop
Papp şi Dl. Pr. Lengyel au desfăşurat o activitate susţinută în diferitele organisme
-ale Adunării.
Datorită numeroaselor şi substanţialelor intervenţii, delegaţii noştri au contri
buit la formularea bazelor teologice pentru fiecare secţie în parte şi au adus o pre
ţioasă contribuţie la adoptarea unor hotărlri cu caracter realist. Poziţia bine definită
*şi plină de principialitate a delegaţiei noastre i-a permis să joace în toată perioada
Adunării Generale o activitate constructivă. Părintele Dumitru Soare sublinia că de
legaţii şi-au îndeplinit cu succes mandatul care le-a fost încredinţat.
Trei dintre membrii delegaţiei au fost aleşi în cadrul Comitetului Central âl
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, iar P.S. Antonie Ploieşteanul a fost ales ca mem
bru în Comitetul Executiv, şi vicepreşedinte al Comitetului financiar.
Subliniem că în timp ce numărul de membri ai Comitetului Central a fost restrîns
în bună măsură, numărul membrilor noştri reprezentanţi în organismele Centrale ale
Consiliului Ecumenic al Bisericilor a sporit. Acest fapt remarcabil scoate în evi
denţă cu deosebită pregnanţă prestigiul şi aprecierea de care s-a bucurat delegaţia
noastră la Adunarea generală de la Nairobi, prestigiul de care se bucură Bisericile
din România din cadrul mişcării ecumenice.
Scopul acesftei Conferinţe teologice a fost acela de a proceda, pe baza refera
telor prezentate şi a discuţiilor purtate, la o evaluare a rezultatelor Adunării gene
rale care a avut loc la Nairobi.
După cum s-a văzut, Secţia I-a s-a ocupat pe larg de problema mărturisirii lui
Hristos astăzi. Remarcăm în primul rînd, deosebit de pozitiv, caracterul integral care
se dă actului de mărturisire a lui Hristos sub cele trei aspecte esenţiale ale l u i : as
pectul de conversiune, aspectul de integrare personal-comunitară şi aspectul de ac
ţiune socială. Dacă vreţi, avem aici Încă o dovadă a strînsei legături pe care Adu
narea de la Nairobi a ştiut să o păstreze intre dimensiunea verticală şi orizontală a
mîntuirii. Apoi tot atît de pozitiv ni se pare şi recomandarea care este făcută Bise
ricilor membre de a căuta să integreze această mărturisire cît mai profund în con
textul local. Desigur, făcînd această recomandare, Bisericile la Adunarea de la Nairobi
au avut în vedere în primul rînd dorinţa popoarelor din lumea a treia care vor să-şi
păstreze cu orice preţ identitatea lor etnică, valorile lor culturale şi spirituale.
Biserica Ortodoxă Română aprobă întru totul această aspiraţie şi o consideră pe
-deplin legitimă. Dar trebuie să se aibă în vedere că această integrare să nu ducă la
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fărîmiţarea unităţii doctrinare a creştinismului. Hristos nu este «alb» pentru o Bi
serică şi «negru» pentru altă Biserică, Hristos rămîne unul şi aceiaşi, permanent,
pretutindeni.
Secţia -a doua a «abordat cu precădere problema comunităţii conciliare. Rod al
multor ani de studii şi consultaţii, această noţiune se pare pozitivă atît pentru fap
tul că ea vădeşte preocuparea mişcării ecumenice pentr.u a găsi şi a păşi către
forme tot mai concrete şi mai vizibile ale unităţii exprimată prin intermediul unor
concilii locale, regionale sau universale, ©St şi pentru faptul că această preocupare
<*ste în deplină concordanţă cu aspiraţiile lumii contemporane, de cooperare, de unitute şi instaurare a unei ordini noi internaţionale în lume.
Noţiunea de comunitate conciliară prezintă desigur un bun început, dar ea tre
buie să fie desigur aprofundată, aşa cum a subliniat I.P.S. Mitropolit Nicolae, în sen
sul comunităţii soborniceşti. Nu trebuie să se sacrifice unitatea în favoarea diver
sităţii şi nici diversitatea în favoarea unităţii. Desigur, după cum sublinia P.C. Pr. Prof.
Radu, Biserica Ortodoxă este datoare să-şi păstreze unitatea de credinţă, dar această
unitate de credinţă nu se poate realiza prin acorduri bazate pe reconciliere şi com
promis, ci pe acorduri oare să dea posibilitate Bisericilor să se regăsească în cre
dinţa şi în tradiţia apostolică a Bisericii neîmpărţite. Noţiunea de comunitate sobor
nicească ţine seama şi de diversitate, fiindcă ea respectă specificul fiecărui popor în
parte, fiecărei comunităţi şi se declară împotriva oricărei forme de suprabiserică.
Comunitatea sobornicească ştie să împletească în mod armonios unitatea cu diversitatea.
Aşa cum a subliniat Părintele Rector Todoran, trebuie să respingem hotărit prac
tica intercomuniunii. Despre aceasta s-a vorbit şi într-o altă Conferinţă interconfenională, unde s-a realizat un acord deplin din partea teologilor prezenţi în problema
Inter comuniunii.
Căutarea comunităţii cu adepţii religiilor necreştine şi cu adepţii ideologiilor
soculare a constituit obiectul Secţiei a IlI-a. Şi această preocupare se înscrie în con
textul aspiraţiilor lumii contemporane de cooperare şi progres, pentru eliminarea
decalajului economic Intre statele cele dezvoltate şi statele cele slab dezvoltate şi
pentru instaurarea unei justiţii sociale în lume. Căutarea acestei comunităţi trebuie
«a elimine din principiu atît sincretismul care vrea să ducă la apariţia unei noi re
ligii, alcătuită din anumite elemente eterogene împrumutate de la diferite religii, cît
sincretismul bazat pe Hristos. Credem că cel mai bun domeniu de colaborare a creş*
linilor cu adepţii celorlalte religii necreştine sau cu adepţii ideologiilor seculare rămlne în domeniul practic. In acest domeniu se pot .uni eforturile, fără confuzie, pen
ii u bunăstarea şi progresul comun.
Dl. Episcop Kovacz a scos în evidenţă faptul că Biserica Unitariană deja colabonxiză cu adepţii unor religii necreştine şi cu oamenii de bună credinţă din difertie
pArţi ale lumii.
Secţia a IV-a s-a ocupat de problema educaţiei. Orientarea educaţiei creştine
In vederea comunităţii şi a eliberării se pare extrem de pozitivă. Pe această cale
ţine seama atît de preocupările comunităţii mondiale, cît şi de idealul eliberării
rnro însoţeşte popoarele din lumea a treia. Educaţia creştină trebuie să se realizeze
•ittt prin intermedi/ul culturii cît şi prin intermediul spiritualităţii. Educaţia nu se
ponte rezuma numai printr-o simplă însuşire de cunoştinţe teoretice. Educaţia creş
ti iim prin cultură şi spiritualitate trebuie să urmărească înnoirea spirituală a omului.
♦
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După cum s-a văzut din raportul D-lui Prof. Lengyel, Secţia V-a s-a ocupat de
problemele drepturilor omului, de sexism şi de rasism. Subliniem ca un fapt deose
bit de pozitiv insistenţa Adunării asupra respectării drepturilor fundamentale ale omu
lui, ale drepturilor minorităţilor naţionale de a-şi păstra identitatea şi specificul lor
etnic şi dreptul fiecărei naţiuni la independenţă şi suveranitate.
După cum sublinia secretarul general al Adunării ecumenice, Philip Potter, «Po
poarele astăzi caută să dispună în folosul lor propriu de resursele naturale proprii,
să ia hotărîri proprii în problemele dezvoltării, fiindcă popoarele şi naţiunile caută
să-şi descopere adevăratul lor destin».
Adunarea a condamnat colonialismul şi neocolonialismul ca forme de domi
nare şi exploatare, care atentează la independenţa şi suveranitatea popoarelor, împiedicînd naţiunile să păşească pe calea prosperităţii şi a progresului.
în spirit realist, Adunarea a adoptat rezoluţii care vor permite Bisericilor să-şi
aducă contribuţia lor la atingerea unor focare de tensiune internaţionale în lume,
cum ar fi Orientul Mijlociu, Africa de Sud, Irlanda, Cipru, Timor şi atîtea altele.
Departe de a se fi transformat într-un organism care să se substituie Organi
zaţiei Naţiunilor Unite, Adunarea de la Nairobi n-a căutat decît să-şi aducă contri
buţii după poziţie creştină la instaurarea păcii şi securităţii în lume. Adunarea Ge
nerală nu s-a mulţumit să enunţe nişte baze teologice, ci să tragă şi concluziile prac
tice care să orienteze activitatea Bisericilor în vederea slujirii omului şi lumii con
temporane.
Dimensiunea de slujire a Bisericii rămîne tot atît de necesară ca şi cea verti
cală. Numeroşi vorbitori au subliniat acest lucru. Şi tot atît de «adevărat este şi faptul
că Secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Philip Potter, departe
de a se fi transformat în instrument al cercurilor imperialiste, n-a făcut decît să ia
apărarea şi să sprijine pe cei oprimaţi şi suferinzi, dovedindu-se a fi un adevărat
exponent al lumii a treia.
în toate problemele cuprinse în raportul secţiei a V-a, Adunarea generală a dat
dovadă de responsabilitate şi de maturitate. Merită să fie aprofundată cu mai mult
temei problema raportului dintre catolicitate şi etnicitate. Adunarea generală cere
adesea Bisericilor membre să se integreze cît mai profund în contextul local şi să
ţină seama de acest context lo c a l; iar pe de altă parte există şi texte unde şi Adu
narea generală de la Nairobi tinde parcă să pledeze pentru o Biserică supra-naţională. Pentru a se evita astfel de confuzii şi neclarităţi, credem că ar trebui să se
sublinieze cu mai multă pregnanţă dreptul Bisericilor la autonomie şi independenţă.
După cum sublinia Prea Sfinţitul Episcop Nestor Severineanul, Biserica Ortodoxă
Română a susţinut independenţa şi autonomia poporului n-ostru şi a ţării noastre,
prin lupta pentru propria ei autonomie şi independenţă.
Hirotonia femeilor rămîne şi ea o problemă destul de delicată. Se ştie foarte
bine că există numeroase Biserici Protestante care au adoptat practica de a hirotoni
femeile. Desigur, pentru ele este mai uşor să adopte o astfel de practică, dat fiind
că actul de consacrare nu are nişte complicaţii sacramentale, aşa cum le are ea în
Biserica Ortodoxă. Dar nu şade aici dificultatea. Profesorul Von Almon, într-o con
ferinţă ţinută la Bucureşti, a spus că actul de consacrare din Biserica Reformată dis
pune de toate elementele pentru a fi considerat ca sacrament. Dificultatea stă în
faptul că după cum ne arată Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie, Mîntuitorul şi-a ales
apostoli numai dintre bărbaţi şi tot pe apostolii bărbaţi i-a trimis la propovăduire
în lume.
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Pînă la soluţionarea acestei probleme, datoria Bisericilor este de a se respecta
reciproc, după cum Biserica Ortodoxă n-a dat nici o declaraţie în care să condamne
această practică în cadrul Bisericilor Protestante, tot aşa şi celelalte Biserici Creştine
sînt datoare să respecte (practica care este -în vigoare în tradiţia ortodoxă, de a hi
rotoni preoţi numai dintre bărbaţi. în general, această (problemă trebuie abordată
cu multă luciditate şi cu realism, nu după poziţii sentimentale sau emoţionale.
Alteori, se lasă impresia că, documentul exprimă un punct de vedere occidental
pesimist cu privire la dezvoltarea industrială şi tehnologică, dar există şi numeroase
texte care afirmă dreptul popoarelor la bunăstare, la progres şi la dezvoltare. Repre
zentanţii lumii a treia au avuit un cuvînt hotărîtor de spus din acest punct de ve
dere. Raportul Secţiei a Vl-a a fost considerat ca unul dintre cele mai reuşite ra
poarte de la Adunarea 'Ecumenică de la Nairobi.
Impresia generală care se desprinde din analiza rapoartelor din această secţie
este aceea că Adunare-a de la Nairobi a reuşit să realizeze o strînsă legătură între
problemele de interes teologic şi între preocupările de ordin social. Poate că unele
rapoarte sînt mai puţin fundamentate din punct de vedere teologic, însă alte rapoarte
caută să exprime şi să enunţe cît se poate de clar bazele teologice care orientează
activitatea Bisericilor în domeniile respective. Consideră, că aceasta reprezintă încă
un merit care revine Secretarului general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Phi
lip Potter, oare a ştiut să dea dovadă la Nairobi de onestitate, echilibru şi realism.
O contribuţie preţioasă, din acest punct de vedere, credem noi, că a avut şi con
sultaţia organizată la Bucureşti de către Comisia «Credinţă şi Constituţie», în care
s-a discutat problema centralităţii lui Hristos. Interpretate în perspectiva lui Hristos,
Biserica şi lumea nici nu se pot confunda, dar nici nu se pot separa. Consultaţia de
la Cernica a ajutat Mişcarea Ecumenică să depăşească prăpastia mai veche dintre
Biserică şi lume. Prin aceasta s-a reuşit să se ajungă la un echilibru mai evident
între dimensiunea verticală şi orizontală. Datorită problematicii integrată în reali
tatea teologică şi în realitatea lui Dumnezeu, cît şi în realitatea lumii contempo
rane, Adunarea generală de la Nairobi poate fi considerată pe bună dreptate un suc
ces al mişcării .ecumenice.
*

înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae scotea în evidenţă că Adunarea gene
rală de la Nairobi reprezintă o mare realizare. Acelaşi lucru l-a realizat şi P. C. Pr.
Prof. I. Coman prin aceea că Nairobi reprezintă o speranţă. Ambele afirmaţii sînt
îndreptăţite.
•înainte de a termina aceste concluzii am dori să mai vedem măsura în care
Adunarea de 'la Nairobi a rămas mai puţin sau mai mult tributară unui mod de
gîndire occidental. Un reprezentant al Consiliului Mondial al Bisericilor spunea într-o discuţie că l a Nairobi gîndirea europeană a rămas într-o poziţie mai favorabilă.
Din acest punct de vedere s-ar putea să aibă dreptate. Există cîteva elemente care
par să acrediteze teza. Şi anume faptul că se pune mai mult accentul pe acţiune
decît pe unitate, faptul că uneori teologia are un caracter speculativ, care tind să
facă abstraţie de spiritualitate sau faptul că există nişte accente pesimiste, speci
fic occidentale, cu privire la dezvoltarea industrială şi tehnologică. Pe de altă parte,
există numeroase dovezi care par să infirme o astfel de teză, şi anume accentul pe
care Adunarea îl pune pe datoria Bisericilor de a se integra cît mai profund în con
textul local; prezenţa impunătoare a lumii a treia în cadrul Mişcării Ecumenice, cu
aspiraţiile ei de eliberare şi cu dorinţa afirmării identităţii proprii j faptul că la
Nairobi problema mărturisirii lui Hristos, cea a comunităţii conciliare sau a dez
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voltării au fost abordate într-o perspectivă largă, globală şi universală. Credem că
acestea reprezinită tot atîtea căi prin care idei şi curente teologice noi se vor im
pune în cadrul Mişcării Ecumenice, alături de gîndirea europeană, pentru îmbogă
ţirea reciprocă a tuturor.
Adunarea generală de la Nairobi şi-a încheiat lucrările ei, dar succesul deplin
al acestei adunări va depinde de modul în care Bisericile membre vor traduce în
viaţă hotărîrile ei, aşa cum 'sublinia, ou deosebită pregnanţă înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Nicolae. De aceea, noi am putea spune că Nairobi nu prezintă un proces
încheiat, ci un proces în continuă devenire. Sîntem convinşi că Adunarea de la Nai
robi va da şi ecumenismului nostru local un imbold în 'Strădaniile lui de sprijinire a
poporului nostru în lupta pentru consolidarea unităţii ei, independenţei, pentru pro
gres şi bunăstare şi va da şi un sprijin aspiraţiilor lumii contemporane, de cooperare
şi de instaurare a unei noi ordine internaţionale în lume.
Considerăm că această Conferinţă teologică interconfesională, care ne-a dat
posibilitatea să interpretăm şi să evaluăm rezultatele Adunării de la Nairobi cu per
spectiva şi în lumina ecumenismului nostru local, şi-a «atins pe deplin scopul propus.
Socotesc totuşi necesar să reiau o idee oare a fost subliniată de Părintele Rector Todoran şi anume că numeroasele probleme care au fost abordate la Nairobi vor tre
bui studiate şi analizate într-un mod mai detailat în cadrul diferitelor conferinţe teo
logice oare vor avea loc în viitor.
în orice caz, concluzia este că Adunarea de la Nairobi constituie un adevărat
succes al Mişcării Ecumeniste.

Pr. Prof. D. POPESCU
Pr. Lect. DUMITRU RADU
*
PROF. LUIGI PROSDOCIMI DE LA «UNIVERSITATEA CATOLICĂ» DIN MILANO
A VIZITAT BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ
In zilele de 4— 14 iunie 1976, Dl. Prof. LUIGI PROSDOCIMI de la «Universitatea
Catolică a Sfintei Inimi» din Milano, a întreprins o vizită în ţara noastră, ca invitat
al Patriarhiei Române pentru a prezenta conferinţe la Institutele teologice din Bucu
reşti şi Sibiu, în cadrul schimburilor de profesori de la Institutele teologice ale Bise
ricii Ortodoxe Române cu profesori de la alte institute şi facultăţi similare — orto
doxe, catolice sau protestante.
Profesorul Luigi Prosdocimi a sosit la Bucureşti, la aeroportul Internaţional «Otopeni», în ziua de vineri, 4 iunie 1976, orele 15,30, fiind întîmpinat de P. C. Pr. Prof.
Mircea Chialda, rectorul Institutului teologic din Bucureşti, P. C. Pr. Prof. Dumitru Po
pescu, prorectorul Institutului şi de P.C. Pr. Asist. Nicolae Necula, de la acelaşi Insti
tut, ca însoţitor al oaspetelui pe tot timpul şederii în ţara noastră şi ca interpret. De
la aeroport oaspetele a fost condus la hotelul «Minerva» unde a fost cazat în timpul
vizitei la Bucureşti.
Sîmbătă, 5 iunie 1976, între orele 10,30— 12,30, oaspetele, însoţit de P.C. Pr. Prof.
Dumitru Popescu, prorectorul Institutului
teologic şi de P.C. Pr. Asist. N. Necula, a
vizitat Tipografia Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă, cu toate secţiile ei şi de
pozitul de cărţi, fiind întîmpinat şi condus de P. C. Pr. Sabin Verzan, Consilier pa
triarhal, care a dat informaţiile şi explicaţiile necesare. Apoi oaspetele a vizitat Mînăs
tirea Antim, biserica mînăstirii, biblioteca Sfîntului Sinod şi sălile sinodale, fiind pri
mit de P. C. Pr. Dumitru Soare, Consilier
patriarhal.
La ora 12,30, oaspetele, cu aceiaşi
însoţitori, a plecat la Mînăstirea
Cernica,
unde a fost* întîmpinat de P. Cuv. Părinte Nifon Bărbierii, stareţul mînăstirii. Aici
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oaspetele a vizitat întreg com/plexul cu biserica «Sfîntul Nicolae», cimitirul, biserica
«Sfîntul Gheorghe» şi muzeul mînăstirii.
Duminică, 6 iunie 1976, Profesorul Luigi Prosdocimi *, însoţit de P. C. Pr. Prof.
Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic, P.C. Pr. Prof. Ioan Rămureanu şi
P.C. Pr. Asist. N. Necula a asistat la Sfînta Liturghie oficiată în catedrala patriarhală
de P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal, fiind de faţă şi P.S. Episcop
Roman lalomiţeanul, Vicar al Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor. După Sfînta liturghie,
oaspetele a fost prezentat Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian în cadrul mo
mentului festiv prilejuit de ocazia serbării zilei întronizării Prea Fericirii Sale. Cu
această ocazie, oaspetele a întîlnit şi pe P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal, pe care a avut plăcerea şi cinstea să-l cunoască mai înainte la Milano. In
după amiaza aceleiaşi zile, Prof. Luigi Prosdocimi a vizitat Muzeul satului.
Luni, 7 iunie 1976, la orele 10,30 Prof. Luigi Prosdocimi a sosit la Institutul teo
logic din Bucureşti, unde a fost întîmpinat de P. C. Părinte Rector Mircea Chialda, de
P.C. Părinte Prorector Dumitru Popescu şi de ceilalţi membri ai corpului didactic. După
sosirea P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, D-l Prof. Luigi Prosdocimi a
fost condus în sala de festivităţi a Institutului unde, în prezenţa P.S. Episcop Antonie,
a fost salutat de P.C. Părinte Rector Mircea Chialda care, în cuvîntul adresat, a mar*
— Profesorul Luigi Prosdocimi s-a născut la 25 noiembrie 1911 la Tortona, în
provincia Alessandria. Studiile şi le-a făcut la Milano, unde a obţinut, în 1932, .titlul
de doctor în litere la Universitatea catolică a Sf. Inimi din acest oraş, iar după doi
ani, la aceeaşi universitate, titlul de doctor în drept. Este şi licenţiat în paleografie
şi în diplomatică. In 1942 a obţinut titlul de docent universitar în Istoria dreptului
italian, iar în februarie 1958 a fost admis în rîndul profesorilor universitari. Din 1950
a funcţionat ca profesor titular de Istoria dreptului italian la Facultăţile de drept ale
Universităţilor din Siena, Genova şi Milano. In prezent este profesor titular de Isto
ria Bisericii la Universitatea Catolică din Milano, unde predă de mai mulţi ani, şi
Istoria expansiunii coloniale şi a decolonializării, îndeplinind în acelaşi timp şi func
ţia de director al Institutului de Istoria creştinismului de la aceeaşi universitate.
Este membru a numeroase societăţi, instituţii şi institute ştiinţifice din ţară şi de
peste hotare, ca de exemplu, Institutul de drept bisericesc (Institute of canon Lau) din
Berkeley (SUA), Societatea de istoria dreptului (Societe d'histoire du droit) din Paris,
Institutul lombard de ştiinţe şi litere, din Milano, Consiliul superior al Arhivelor Sta
tului, Consiliul de conducere al Societăţii ligure de istoria patriei, membru al Acade
miei şi Societăţii de istorie, artă şi arheologie din Alessandria ş.a.
A făcut studii în Franţa,^Germania şi Spania şi a întreprins călătorii de studii şi
cercetări în U.R.S.S. (Moscova şi Leningrad) şi în Polonia, în 1971 şi 1976, ca oas
pete al Academiei de ştiinţe din Polonia, pentru cercetarea manuscriselor medievale
din unele oraşe ale acestei ţări.
Dintre numeroasele studii, articole şi conferinţe elaborate de Prof. Luigi Pros
docimi, amintim aici doar cîteva : Proiectul «Reformei principiilor» la Sinodul de la
Trident (1563); Cîteva texte conciliare şi alte documente inedite sau puţin cunoscute
privind raporturile dintre Stat şi Biserică, Milano, 1939 ; Dreptul bisericesc al statului
Milano de la începutul domniei Viconţi la perioada tridentină (sec. X III— XVI), M i
lano, 1941 şi reeditată în 1973; Aspecte ale reformismului conciliarist la începutul
epocii moderne (sec. X IV — XV), Milano, 1942— 1943; Formarea unităţii juridice medie
vale, Marzorati, Como, 1946; Rex cristianissimus. ' în legătură cu concepţia sacră a
regalităţii medievale, Milano, 1950 ; Observanţia. Cercetări asupra aspectului consultidiar al Dreptului de la Comentatori la Şcoala istorică, Milano, 1960 ; Expansiunea
colonială şi decolonizarea în faţa conştiinţei creştine, Torino, 1961 ; Cu privire la Ter
minologia şi natura juridică a normelor monastice şi canonice în secolele X I şi XII,
în ^Culegere de scrieri în cinstea lui Arturo Carolo Jemolo», Milano, 1963; Starea
laicală în dreptul canonic al secolelor X I şi X II în Laicii în «societas christiano» în
sec. X I şi X II — Actele celei de a treia săptămîni internaţionale de studii medievale,
Mendola, 1905, Milano, 1965; Episcopi şi dioceze în Italia în secolele IX — XIII, M i
lano, 1967; Persoană şi organizare juridică în Biserică. Actele celui de al II-lea
Congres internaţional de drept canonic, Milano, 11— 16 sept. 1973, Milano, 1975; O r
ganizări teritoriale bisericeşti şi tensiuni confesionale în aria alpină şi subalpină de-a
lungul secolelor, Laterza, 1975 ş.a.
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cat momentele importante din viaţa şi activitatea D-lui Prof. L. Prosdocimi, amintind
şi o parte din lucrările sale publicate pînă acum. Mulţumind Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian şi P.S. Episcop Antonie pentru invitaţie şi ospitalitate, iar P.C.
Părinte Rector pentru cuvînitul adresat, D-l Profesor Luigi Prosdocimi, a susţinut în
faţa P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, a întregului corp didactic, a studenţilor şi
doctoranzilor, prima sa conferinţă, intitulată : Formarea şi sistemul «Codex Juris Ca
nonici», în care vorbitorul a prezentat procesul de formare a legiuirii de bază a
Bisericii Romano-Catolice — Codex juris canonici, care a avut valabilitate pînă în
1917 cînd a fost înlocuit cu «Corpus juris canonici» — scoţînd în relief împrejură
rile şi factorii- istorici, politici şi culturali care au contribuit la formarea acestei le
giuiri. Conferinţa a fost urmată de discuţii, aprecieri şi completări făcute de P.C. Pr.
Prof. Ioan Rămureanu, D-l. Prof. Iorgu Ivan, P.C. Pr. Prof. Dumitru Popescu, Prorecto
rul Institutului şi de P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal. La sfîrşitul
discuţiilor P.C. Părinte Rector Mircea Chialda a mulţumit D-lui profesor Luigi Prosdo
cimi pentru conferinţă şi P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul şi celorlalţi vorbitori pen
tru completările aduse. După conferinţă, oaspetele a fost condus în Cancelaria pro
fesorală, unde, în prezenţa P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, P.C. Părinte Prorector
Dumitru Popescu i-a prezentit pe membrii corpului didactic cu care D-l Prof. Luigi
Prosdocimi s-a întreţinut.
In după-amiaza aceleiaşi zile, oaspetele însoţit de P.C. Pr. Lect. Constantin Galeriu şi de P.C. Pr. Asist. N. Necula, a vizitat Mînăstirea Ţigăneşti cu biserica mînăstirii, atelierele de ţesut, muzeul şi stăreţia, fiind reţinu/t la cină.
Marţi, 8 iunie 1976, între orele 9,00— 10,30 oaspetele a vizitat Schitul Maicilor
cu biserica, atelierele şi expoziţia de obiecte religioase, fiind primit de P.C. Pr. Teo
dor Cazan.
La orele 10,30 oaspetele a sosit la Institutul teologic Bucureşti, pentru a pre
zenta a doua Conferinţă in titu lată: Structuri bisericeşti teritoriale şi organizări ale
bisericilor locale. Conferenţiarul a tratat această problemă cu referire specială la De
cretul lui Graţian despre care vorbise în conferinţa anterioară, arătînd cum se re
flectă acestea în decretul respectiv. Conferinţa prezentată în faţa conducătorului Ser
viciului relaţiilor externe bisericeşti, P.C. Pr. Dumitru Soare, Consilier patriarhal, a
întregului corp profesoral, a studenţilor şi doctoranzilor a fost urmată de discuţii.
Vizita la Institut s-a terminat cu agapa frăţească oferită de conducerea Institu
tului în cinstea D-lui Profesor L. Prosdocimi.
In după-amiaza aceleiaşi zile, oaspetele, însoţit de P.C. Pr. Prof. Ioan Rămureanu,
şi de P.C. Pr. Asist. N. Necula, a vizitat Mînăstirea Căldăruşani, cu biserica mînăstirii,
cele trei muzee şi stăreţia, fiind reţinut la cina oferită de P. Cuv. Părinte Arhim. Ma
xim Mereanu, stareţul mînăstirii.
Miercuri, 9 iunie 1976, la orele 11,40 Dl. Prof. Luigi Prosdocimi a plecat cu avio
nul la Sibiu, împreună cu P.C. Pr. Asist. N. Necula, fiind condus la aeroportul Băneasa de P.C. Pr. Rector Mircea Chialda, de P.C. Pr. Prorector Dumitru -Popescu şi
P.C. Pr. Lect. Dumitru Radu. Pe aeroportul din Sibiu, oaspetele a fost întîmpinat de
P.C. Pr. Prof. Isidor Todoran, Rectorul Institutului teologic din localitate, P.C. Diac.
Prof. Constantin Voicu, prorectorul Institutului, şi de P.C. Diac. Gheorghe Papuc,
Consilier mitropolitan, şi condus la reşedinţa mitropolitană, unde a fost întîmpinat
de I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului. Oaspetele a fost cazat la reşedinţa mi
tropolitană unde I.P.S. Mitropolit Nicolae
i-a
prezentat
personal
reşedinţa,
explicînd şirul mitropoliţilor ardeleni şi dăruind D-lui Prof. L. Prosdocimi ultimile din
lucrările teologice ale' I.P.S. Sale: Studii de Teologie morală şi Iisus Hristos — viaţa
noastră şi o carte de rugăciuni.
După-amiază oaspetele, împreună cu P.C. Diac. Prof. Constantin Voicu, prorec
torul Institutului şi însoţitorul permanent din partea gazdelor şi P.C. Pr. Asist. N. Ne
cula, a vizitat’ oraşul, cu monumentele lui caracteristice, şi o parte din împrejurimile
l u i : Parcul Dumbrava, Cisnădie şi Cisnădioara. Seara oaspetele a luat parte la ru
găciunea studenţilor, în capela Institutului.
Joi, 10 iunie 1976, între orele 8,30— 10,30 D-l. Prof. L. Prosdocimi a vizitat Tipo
grafia şi Catedrala mitropolitană, iar între orele 10,30— 13,00 a prezentat, în aula
institutului, în faţa profesorilor şi studenţilor, prima conferinţă, urmată de discuţii.
După conferinţă, D-l Prof. L. Prosdocimi a luat parte la agapa oferită de conducerea
Institutului în cinstea oaspetelui, împreună cu toţi membrii corpului didactic.
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După-amiază, oaspetele a vizita/t Sibielul cu biserica, colecţia de icoane vechi
pe lemn şi muzeul de etnografie şi de icoane pe sticlă, fiind întîmpinat şi condus de
către P.C. Pr. Zosim Oancea şi D-ra L. Moraru.
Vineri, 11 iunie. 1976 între orele 10—11 oaspetele a făcut o scurtă vizită la mu
zeul Brukenthal, după care a prezentat, la Institutul teologic, a doua conferinţă cu
acelaşi subiect ca la Bucureşti şi în faţa aceluiaşi auditoriu, avînd în frunte de data
aceasta pe I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului. Conferinţa a fost urmată de dis
cuţii la care au participat: P.C. Diac. Prof. Ioan Floca, P.C. Pr. Prof. Teodor Bodogae
şi P.C. Prof. Alex. Moisiu. Şirul discuţiilor a fost încheiat de I.P.S. Mitropolit Nicolae,
care a vorbit despre structura actuală a Bisericii noastre Ortodoxe din punct de
vedere canonic, subliniind participarea credincioşilor la treburile Bisericii şi aspectul
social al Bisericii prin opera de apostolat social pe care o desfăşoară, Biserica fiind
un factor de unitate naţională a poporului român, de sprijinire a năzuinţelor sale.
Oaspetele a vizitat apoi biblioteca institutului, fiind reţinut la masă de către I.P.S.
Mitropolit Nicolae al Ardealului, fiind de faţă şi doi călugări de la Mînăstirea Chevetogne, aflaţi în vizită In Arhiepiscopia de Alba lulia şi Simu.
După-amiază s-a vizitat staţiunea Păltiniş, biserica de lemn şi casa de odihnă
a mitropoliei. In drum spre Păltiniş, s-a vizitat Răşinarii cu cele două biserici, cu
Mauzoleul mitropolitului Andrei Şaguna şi mormîntul mitropolitului Nicolae Colan.
Sîmbătă, 12 iunie 1976, dimineaţa, oaspetele, împreună cu însoţitorii permanenţi,
a făcut o plimbare pe drumul naţional «Transfăgărăşan», pînă la cabana şi lacul
Bîlea, admirînd frumuseţile Carpaţilor. După amiază, oaspetele a ajuns la Mînăstirea
Sîmbătă de Sus, ctitorie a lui Brîncoveanu unde a fost întîmpinat de I.P.S. Mitropolit
Nicolae al Ardealului şi de P. Cuv. Veniamin Tohăneanu, stareţul mînăstirii, fiind
de faţă şi cei doi călugări de la Chevetogne. După masa de prînz, oferită tuturor
oaspeţilor de conducerea mînăstirii, D-l Prof. L. Prosdocimi a vizitat mînăstirea cu stăreţia, colecţia de icoane pe sticlă a P. Cuv. Timotei Tohăneanu, biserica mînăstirii, cu
mormîntul mitropolitului Nicolae Bălan şi împrejurimile.
Duminică, 13 iunie 1976, Prof. Luigi Prosdocimi a asistat la Sfînta Liturghie săvîr
şită în catedrala mitropolitană din Sibiu de I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului cu
un sobor de preoţi şi diaconi ales dintre PP. CC. Părinţi Consilieri, profesori şi sluji
tori ai catedralei. Răspunsurile au fost date de corul catedralei dirijat de P.C. Diac.
Lect. I. Popescu. La sfîrşitul predicii rostite de P.C. Pr. Gh. Boţocan, oaspetele a fost
prezentat credincioşilor şi studenţilor teologi prezenţi în catedrală.
După Sfînta Liturghie, Prof. Luigi Prosdocimi a luat parte la ceremonia de la
reşedinţa mitropolitană cu prilejul împlinirii a nouă ani de la întronizarea I.P.S. Dr.
Nicolae Mladin ca Mitropolit al Ardealului şi Arhiepiscop de Alba lulia şi Sibiu.
In numele colaboratorilor de la centrul mitropolitan' a vorbit P.C. Diac. Gheorghe
Papuc, iar din partea Institutului .teologic P.C. Arhid. Constantin Voicu care a elogiat
activitatea rodnică a I.P.S. Mitropolit Nicolae în domeniul administraţiei, al pastoraţiei, dar mai ales activitatea teologică şi cărturărească concretizată în scrierile I.P.S.
Sale. Tuturor a mulţumit I.P.S. Mitropolit Nicolae.
Cu această ocazie, D-l Prof. Luigi Prosdocimi a ţinut să-şi exprime bucuria par
ticipării la această ceremonie şi, mulţumind I.P.S. Sale şi colaboratorilor de la cen
trul mitropolitan şi de la Institut, pentru primirea aşa de călduroasă care i s-a făcut
la Sibiu, a asigurat pe cei de faţă că pleacă în ţară cu cele mai bune impresii pe
care le va păstra întotdeauna cu D-Sa în Italia pentru că «într-adevăr ţările noastre
sînt surori». La masa oferită de I.P.S. Nicolae, oaspetele s-a întreţinut cu cei de faţă.
Luîndu-şi apoi rămas bun de la I.P.S. Mitropolit Nicolae şi de la colaboratorii
I.P.S. Sale şi mulţumind tuturor, Prof. Luigi Prosdocimi a fost (jondus la gară. După
sosirea la Bucureşti, unde l-au întîmpinat P.C. Părinte Rector Mircea Chialda şi P.C.
Pr. Prorector Dumitru Popescu, D-l Prof. Luigi Prosdocimi a făcut o vizită de rămas bun
P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal.
Luni, 14 iunie 1976, D-l prof. L. Prosdocimi, după ce a vizitat Institutul de isto
rie «N. Iorga», Muzeul de istorie al R.S. România şi cîteva biserici din Capitală, a
plecat spre aeroportul internaţional Otopeni, fiind condus de P.C. Pr. Rector Mircea
Chialda, P.C. Pr. Prorector Dumitru Popescu, P.C. Pr. Lector Dumitru Radu şi P.C.
Pr. Asist. N. Necula. Luîndu-şi rămas bun şi mulţumind tuturor, ta plecat spre Sofia,
urmînd ca a doua zi să plece de aici spre Milano.
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Nutrim speranţa că această vizită, conferinţele prezentate, discuţiile purtate cu
membrii corpului didactic de 'la cele două institute şi cunoaşterea realităţilor vieţii
religioase din ţara noastră să fie o contribuţie frumoasă la eforturile făcute de toţi
creştinii, de regăsire, cunoaştere, apropiere şi unire. — (Pr. Asist. N. N ECU LA).
*

VIZITA D-REI ELISABETH WERNER, DIRECTOAREA «CASEI LOCARNO»
A CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR, ÎN ROM ÂNIA
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Justinian, între 18 mai — 1 iunie ţ976,
D-ra Elisabeth Werner, directoarea «Casei Locarno» a Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor, a făcut o vizită In ţara noastră, împreună cu sora D. Sale, D-ra Doreothea
Werner. Scopul «principal al vizitei a fost acela de a lua contact cu viaţa religioasă
din România, de a revedea o serie de preoţi ortodocşi şi pastori protestanţi care au
fost oaspeţii «Casei Locarno» şi de a cunoaşte frumuseţile Patriei noastre. S-au vizi
tat Instituţiile Centrale ale Patriarhiei, catedrala patriarhală, Tipografia Institutului
Biblic, Atelierele de la Schitul Maicilor şi complexul Antim, Mînăstirea Gernica,
Mînăstirea Ţigăneşti, Mînăstirea Căldăruşani, stareţii respectivi dînd lămuriri despre
viaţa monahală de la noi.
Vineri, 21 mai, au asistat la Sfînta liturghie în catedrala Patriarhală din Bucu
reşti, împreună cu delegaţia Episcopului C-lass din R. F. Germania.
La ora 12 au fost primite în audienţă de Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul De
partamentului Cultelor, cu care ocazie D-ra Werner a făcut o expunere a Casei‘ Lo
carno iar Dl. Gh. Nenciu a apreciat activitatea acestei Instituţii a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor prin stabilirea de contacte ecumenice şi umane între creştini.
După vizitarea bisericii reformate Calvineum, oaspetele elveţiene au luat parte
la dineul oficial oferit de Departamentul Cultelor în cinstea «Episcopului Class. Răspunzînd la un toast al D-lui Gh. Nenciu, D-ra Werner a spus, între altele : «Am ve
nit într-o ţară care nu-mi este necunoscută. Deşi este prima oară că sîntem aici,
am auzit şi citit multe despre România. Este o plăcere pentru mine să pot vizita
frumoasa Dvs. ţară şi să pot saluta prietenii de la Casa Locarno. încercăm la Lo
carno să ne apropiem unii de alţii, să depăşim toate graniţele, să ne înţelegem în
tradiţiile diferitelor Biserici şi sper că vom putea progresa în numele Mîntuitorului
Hristos».
La invitaţia I.P.S. Arhiepiscop Dr. Antim al Tomisului şi Dunării de Jos, D-ra
Werner a făcut apoi o vizită pe litoral.
La invitaţia P.S. Episcop Dr. Visarion al Aradului, au făcut o vizită în această
eparhie, primite şi însoţite de P.C. Pr. Emil Roman, consilier bisericesc.
Au vizitat biserica reformată din Arad, Lipova etc.
La invitaţia I.P.S. Arhiepiscop Teofil al Clujului au făcut şi acolo o vizită.
La rîndul său, P.S. Episcop Iosif a invitat pe oaspete pentru o vizită în această
eparhie. La fel a procedat şi I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului.
Luni, 31 mai, după amiaza, D-ra Werner a fost primită de P.S. Episcop Antonie
Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, căruia i-a mulţumit pentru organizarea acestei vizite,
pentru posibilitatea de a cunoaşte direct viaţa religioasă de la noi.
P.S. Antonie a arătat că vizitele reciproce sînt cel mai bun exemplu de cunoaş
tere directă a realităţilor sociale, economice, religioase etc.
Vineri, 1 iunie, D-ra Werner şi sora D. Sale au părăsit capitala.
Vizita în ţara noastră a D-rei Elisabeth Werner, directoarea Casei Locarno a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, a constituit un prilej de* cunoaştere directă a rea
lităţilor religioase din Patria noastră.

ÎNTRUNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
VIZITA I.P.S. MITROPOLIT NICOLAE AL BANATULUI ÎN AUSTRIA
La invitaţia fundaţiei «Pro Oriente», între 12—23 iunie 1976, I.P.S. Mitropolit
Nicolae al Banatului a făcut o vizită în Austria, cu scopul, pe de o parte de a lua
contact cu parohia ortodoxă română din Viena, iar pe de altă parte să ţină o con
ferinţă, la amintita fundaţie, privind Biserica Ortodoxă Română.
Programul legat de parohia ortodoxă română din Viena a constat din urmă
toarele :
1. Participarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului la slujba de pomenire ofi
ciată în amintirea eroilor români înmormîntaţi în cimitirele din Tulin şi Zwentendorf, urmate de excursia la mînăstirea benedictină Goteborg. In cadrul serviciilor re
ligioase de pomenire la cele două cimitire, I.P.S. Nicolae al Banatului a adresat cuvîntări ocazionale. Au fost de faţă
Dl. Dumitru Aninoiu,ambasadorul României la
Viena şi alţi membri ai Ambasadei, Dr.Mihael Wiesinger, prefectul districtului, re
prezentant al primăriei şi alte persoane oficiale.
Duminică 20 iunie, s-a oficiat Sfînta liturghie în capela ortodoxă română din
Viena, la care au fost prezenţi pe lîngă numeroşi credincioşi şi Dl. Theodor Piffl-Percevi£, directorul Fundaţiei «Pro Oriente» şi Dl. A'lfred Stirnemann, secretarul aces
teia. La sfîrşitul Sfintei liturghii, P.C. Pr. Marin Branişte, parohul bisericii ortodoxe
române din Viena a vorbit despre activitatea parohiei; iar I.P.S. Mitropolit Nicolae
al Banatului a transmis tuturor credincioşilor, în numele Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Justinian binecuvîntări, îndemnînd pe membrii coloniei române să ţină cu tărie
la legea strămoşească şi la Patria-mamă.
Sîmbătă 19 iunie 1976, la orele 18,30, a avut loc în sala de festivităţi a parohiei
un frumos program artistic, format dintr-un recital de vioară, recitări şi coruri, la
care I.P.S. Mitropolit Ni-colae al Banatului şi Dl. Prof. Alexandru Zub de la Institutul
de istorie şi arheologie din Iaşi, prezent în acele zile la Viena, au conferenţiat despre
trecutul poporului nostru, I.P.S. Sa insistînd în mod deosebit asupra contribuţiei pe
care a adus-o Biserica Ortodoxă Română de-a lungul istoriei ţării, la unitatea spiri
tuală a naţiunii.
Luni 21 iunie, la orele 13, a avut loc la sediul parohiei o masă oficială, ofe
rită în cinstea Eminenţei Sale Cardinalului Franz Konig al Vienei. Au fost de ase
menea prezenţi ambasadorul ţării noastre' la Viena şi alţi membri ai ambasadei, Dl.
Mihael Wiesinger, prefectul districtului Tulin şi alţi invitaţi. în cadrul recepţiei, I.P.S.
Mitropolit Nicolae al Banatului a rostit un toast, la care a răspuns Eminenţa Sa Car
dinalul Franz Konig.
La fundaţia «Pro Oriente». — După ce I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a
V îrtat îndelungate discuţii cu Dr. Theodor Percevic şi Dl. Alfred Stirnemann, pre
şedintele şi respectiv secretarul fundaţiei «Pro Oriente», marţi 22 iunie 1976, la orele
19, a conferenţiat ou te m a: «Din istoria şi viaţa poporului şi a Bisericii Ortodoxe
Române». Expunerea a fost urmărită cu mult interes de o numeroasă asistenţă, for
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mată din Eminenţa Sa Cardinalul Franz Konig, conducători şi reprezentanţi ai tuturor
cultelor religioase din Austria, profesori şi teologi, clerici şi credincioşi, membri ai
parohiei şi coloniei române din Viena, invitaţi. A fost de faţă Dl. Dumitru Aninoiu,
ambasadorul ţării noastre la Viena şi alţi membri ai ambasadei. Atît înainte cît şi
după expunere, Dl. Theodor Piffl-Percevic, preşedintele Fundaţiei «Pro Oriente» a rostit
cuvinte ocazionale, în care a avut cuvinte de laudă la adresa Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, cît şi în ceea ce priveşte relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Ro
mano-Catolică din Austria, amintind în acest sens vizita pe care Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian a făcut-o în Austria ca şi cea pe care a făcut-o Eminenţa Sa Car
dinalul Franz Konig Bisericii Ortodoxe
Române, ca şi contribuţiape care o aduce
Biserica Ortodoxă Română la activitatea fundaţiei «Pro Oriente».
Contacte şi alte activităţi. — La 14 iunie, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului
a făcut o vizită de curtoazie, împreună cu P.C. Pr. Marin Branişte, parohul bisericii
ortodoxe române din Viena, Eminenţei Sale Cardinalului Franz Konig, transmiţîndu-i
acestuia salutările Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian. La rîndul său, Cardinalul
Konig a transmis Prea Fericirii Sale aceleaşi frumoase salutări şi l-a invitat la dejun
pe I.P.S. Mitropolit Nicolae, pentru ziua de 19 iunie. Tot la 14 iunie, I.P.S. Sa a făcut
o vizită I.P.S. Mitropolit Hirisostom Tsider, dependent de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. La 16 iunie, 'I.P.S. Nicolae s-a întîlnit cu Excelenţa Sa Nikolaus Hummel,
episcop vechi-catolic. De asemenea, I.P.S. Sa s-a deplasat împreună cu P.C. Pr. Marin
Branişte 'la Graz, unde a participat la praznicul «Corpul Domnului» (sărbătoare în
mare cinstire la catolici), prilej cu care a avut o întîlnire cu Excelenţa Sa Episcopul
Johann Weber, cu rectorul, profesorii şi studenţii Seminarului teologic din Graz, unde
I.P.S. a ţinut un cuvînt ocazional.
Vineri 18 iunie, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului însoţit de P.C. Pr. Marin
Branişte, au fost primiţi de Dr. Fred Sinowatz, ministrul învăţămîntului şi artelor.
Au fost de faţă Dr. Mart, şeful secţiei cultelor. în aceeaşi zi, Dl. Ambasador D. A ni
noiu a oferit un dineu în onoarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, la ambasada
R. S. România din Vaena, la care au luat parte conducători ai Coloniei -române.
In ziua de 15 iunie 1976, LP.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a acordat un in
terviu Dr. Erich Schenk, privitor la modul de organizare şi funcţionare al Bisericii Or
todoxe Române. Interviul a fost transmis la postul de radio Viena I, luni 21 iunie,
ora 19,30.
La 22 iunie, la Ambasada R. S. România din Viena, a avut loc o conferinţă de
presă cu participarea redactorilor şefi şi ai unor redactori de la cele mai importante
cotidiene şi reviste din Viena şi provincie atît laice, cît şi bisericeşti, ca şi de la
agenţia austriacă de presă şi de la radio-televiziune. Majoritatea întrebărilor s-au re
ferit la organizarea şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române, relaţiile acesteia cu
Biserica Romano-Catolică din Austria, situaţia cultelor din ţara noastră etc.
♦

Tot cu această ocazie a avut loc un schimb de telegrame între întîistătătorii Bi
sericilor Ortodoxă Română şi Romano-Catolică din Austria.
Telegrama Eminenţei Sale Cardinalul Fr. KONIG adresată Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Justinian :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*
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In cadrul unei întîlniri cu preşedinţii Fundaţiei «Pro Oriente», organizată în
cinstea I.P.S. Sale Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ne-am amintit cu
multă plăcere de vizita Prea Fericirii Voastre la Viena.
Vă transmitem cele mai călduroase doriri de bine, pentru Prea Fericirea Voas
tră personal şi rămînem laolaltă în rugăciune pentru unitatea şi credinţa creştină.
Cu salutări şi frăţeşti doriri de bine,

Franz K5nig
Cardinal
La această telegramă, Prea Fericitul Părinte Patriarh JUSTINIAN a răspuns :
Eminenţei Sale
Dr. Franz Konig
Cardinal
Cu multă bucurie mulţumim Eminenţei Voastre pentru frumoasele urări pe care
aţi binevoit a ni le adresa, ca şi pentru călduroasa primire pe care aţi făcut-o I.P.S.
Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.
La rîndul nostru vă rugăm să primiţi cele mai alese doriri de bine cu frăţească
dragoste în Hristos,

t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

LUCRĂRILE PREZIDIULUI ŞI ALE COMITETULUI CONSULTATIV
AL CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE
Intre 18— 23 mai 1976 au avut loc la Moscova, la invitaţia Bisericii Ortodoxe
Ruse lucrările Prezidiului şi ale Comitetului Consultativ al Conferinţei Bisericilor
Europene, organisme care, potrivit Constituţiei Conferinţei, se întrunesc o dată pe
an .în şedinţe comune de 'lucru, avînd competenţa de a lua decizii între Adunările
generale.

Participanţii. — Au luat parte la lucrări preşedintele Prezidiului, Rev. Dr. Andre
Appel (Franţa) şi membrii prezidiului, I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei
(România), I.P.S. Mitropolit Alexei de Tallin şi Estonia (URSS), Landesbischof, Dr. Gerhard Heinze (RFG), Episcopul dr. Werner Krusche (RDG), Dr. Pieter G. Kunst (Olanda)
şi Episcopul Patrick Rodger (Anglia). Dintre membrii Comitetului Consultativ au luat
parte: Dr. C.P. v. Andel (Olanda), Episcopul Antonie Ploieşteanul (România), D-ra
Inga-Brita Castren (Finlanda), Rev. Pastor Veniamin Fedicikin (URSS), pastor Willibert Gorzewski (Polonia), Episcopul Armin Harkel (RDG), Preşedintele Heinz I. Held
(RFG), Episcopul Dr. Stig Hellsten (Suedia), dl. Jorg Isert (Norvegia), Prof. Constantin
Komarov (URSS), Pastor Adam Cuczma (Polonia), D-na prof. dr. Fairy von Lilienfeld
(RFG), Pastorul Jacques Maury (Franţa), Prof. Dr. Alexandros Papaderos (Grecia), Epis
copul Karel Pudîch •(Cehoslovacia), Rev. Rui Antonino Rodricjuez (Portugalia), Rev.
Dr. Duncan Shaw (Anglia), Preşedintele Dr. Walter Sigrist (Elveţia), Rev. Dr. W. Peter Stephens (Anglia), şi prof. N. Zabolotsky (URSS).
A fost prezent de asemenea prof. Dr. Gyula Nagy, director de studii, Dl. Andreas Schmeider Trezorierul Conferinţei Bisericilor Europene şi un număr de con
sultanţi : Mgr Jean-Franţois Arrighi, din partea secretariatului pentru Unitate al Va-
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ticanului, Rev. Praf. Prelat Alois Sustar secretar al CCEE (Consilium Conferentiarum
Episcopalium Europae), Rev. P.N.G. Gilbert din partea Asociaţiei Mondiale pentru
Comunicare creştină W A CC (Anglia) şi Rev. Pastor Joachim Ludwig, secretar al EYCE
(Consiliul Ecumenic al Tineretului din Europa).
Printre oaspeţi au fost prezenţi: Probst Edgar Hark, din partea Bisericii Evanghelice-Lu-terane din Estonia (URSS), Episcopul Melchisedec de Penza şi Saransk
(URSS), pastorul ArthuT Miţchievici, secretar general adj. al Uniunii Baptiştilor din
URSS, diaconul Vladimir Mustafin (URSS), Probst V. Ozo'lins, din partea Bisericii
Evanghelice Luterane din Letonia (URSS), Pr. Ilarion Şamahazadze din partea bisericii
ortodoxe din Gruzia (URSS).
Alături de Dr. Andre Appel a condus lucrările secretarul general al Conferinţei,
Dr. Glen Garfield Williams.

Problemele de pe ordinea de zi. — 1. După ce s-a aprobat Procesul-verbal al în
tâlnirii precedente, Secretarul general Dr. Williams a anunţat că pastorul Dietrich
Schiewe din RDG, membru în Comitetul Consultativ, a demisionat din această cali
tate deoarece a trecut să lucreze în cadrul Bisericilor din RFG. în locul său, după
consultări cu Bisericile libere din RDG din care făcea parte D. Schiewe a fost reco
mandat ca succesor al său Episcopul Armin Hărtel. Prezidiul şi comitetul consultativ
au aprobat această numire.
2. Preşedintele Prezidiului Dr. Andre Appel a prezentat ordinea de zi şi a arătat
care sînt sarcinile ce stau în faţa Conferinţei Bisericilor Europene în contextul pro
blemelor cu care se confruntă astăzi EuTopa, societatea europeană şi Bisericile. Ordi
nea de zi a fost aprobată.
3. Secretarul general dr. Williams a prezentat un amplu raport analizînd acti
vitatea Conferinţei de la ultima întîlnire a Prezidiului şi a Comitetului Consultativ
care a avut loc la Liebrauenberg, lîngă Strasbourg, Franţa, între 17— 20 aprilie 1975
şi de la ultima întrunire a Prezidiului care a avut loc la Bad Gandersheim, lîngă
Hanovra, RFG, în ianuarie 1976.
Reţinem din raportul său următoarele :
a. Importanţa pe care o acordă Conferinţa Bisericilor Europene faptului că a fost
invitată să-şi ţină lucrările în Uniunea Sovietică, la invitaţia Bisericii Ortodoxe Ruse.
Secretarul general a făcut o scurtă istorie a contribuţiei reprezentanţilor Bisericii
Ortodoxe Ruse la bunul mers al Conferinţei Bisericilor Europene. A fost amintit
profesorul Leon Parijsky din Leningrad, arhiepiscopul Ioan Kiivit, «luteran din Esto
nia Sovietică, episcopul Ion Wendland, arhiepiscopul Sergiu Larin, Mitropolitul Ale
xei de Tallin şi Estonia, preotul Pavel Sokolovsky, profesorul Nicolae Zabolovsky,
profesorul Constantin Komarov.
b. Importanţa pe care Conferinţa Bisericilor Europene o acordă faptului că şi
alte Biserici din URSS sînt membre ale Conferinţei: Uniunea Baptiştilor creştini evan
ghelici, Biserica Luterană evanghelică din Estonia şi Biserica evanghelică luterană din
Letonia. Secretarul general a arătat că există şi alte Biserici în Uniunea Sovietică
de la care Conferinţa Bisericilor Europene ar avea mult de profitat, ele putîndu-şi
oferi serviciile «pentru realizarea spiritului de la Helsinki».
c. Dr. Williams a arătat In continuare că multe din convorbirile internaţionale
de astăzi sînt «fără prea multe rezultate practice în numeroase probleme delicate». De
aceea, a propus ca Bisericile să nu-şi slăbească preocupările şi influenţa lor, perse
verenţa şi entuziasmul >în apărarea dreptăţii şi în zidirea unei societăţi mai bune.
Referindu-se la interesul pe care Conferinţa Bisericilor Europene l-a avut în orga-
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nizarea Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, de la Helsinki, Dr.
Williams a invitat la grijă în legătură cu «absenţa evidentă în ultimele luni, a unei
înţelepte puneri în practică a acestui mare instrument de înţelegere internaţională».
Se vorbeşte peste tot de pace, dar nu se încetează cursa înarmărilor. Ar trebui să ne
întrebăm, a spus D-nia Sa — ce vrea Dumnezeu ca Bisericile să facă în asemenea îm 
prejurări ? Secretarul general a vorbit despre situaţia din Cipru, din Irlanda de
Nord etc.
d. în continuare Dr. Williams a vorbit despre organizarea la Bucureşti, în apri
lie 1976, a lucrărilor grupului de lucru european CICARWS-CBE (Organizaţie de în 
trajutorare de pe lîngă Consiliul Ecumenic al Bisericilor, în cooperare cu Conferinţa
Bisericilor Europene). Deoarece e o referire la ţara şi Biserica noastră, voi* cita în
întregime acest pasaj : «Anul acesta am avut prilejul neobişnuit de a sărbători
marea sărbătoare a Paştilor de două ori, la o săptămînă distanţă una de alta» Paş
tile occidental — pe care ca occidental îl cunosc bine — l-am sărbătorit într-o mică
biserică metodistă dintr-un cartier din Neapole. Eram o mică grupă de credincioşi,
poate cincizeci, şaizeci cu totul. O săptămînă mai tîrziu, am fost la Bucureşti, unde
pentru prima oară, am participat la această experienţă cu totul remarcabilă care este
sărbătoarea Paştilor după rînduiala ortodoxă. împreună cu mulţi alţi occidentali, prin
tre care Dl. Van Klinken, din Comitetul consultativ, am fost invitaţii Bisericii Orto
doxe Române. Fiecare Biserică îşi are tradiţiile ei, şi n-aş vrea să mă erijez în jude
cător. Dar vreau să spun totuşi că trebuie să faci experienţa sărbătoririi Paştilor
ortodoxe, dacă vrei să cîştigi o viziune mai profundă asupra naturii Ortodoxiei. Eve
nimentul este greu de descris, trebuie trăit şi trebuie
trăit în mijlocul acestei mari
mulţimi de credincioşi care vin cu miile în jurul palatului patriarhal şi umplu toate
bisericile, mari şi mici. Am avut bucuria, în dimineaţa duminicii Paştilor să se celebreze
un cult în mijlocul unei mari parohii baptiste din Bucureşti. Organizatorul acestei ne
uitate experienţe şi atît de semnificative pentru mine a fost prietenul nostru bun epis
copul A ntonie; aş vrea să-i exprim aici P.S. Sale şi conducerii Bisericii Sale cele
mai calde mulţumiri. Această experienţă de Paşti, după rînduiala ortodoxă a fost pre
ludiul a două zile de lucru a grupului European CICARWS-CBE în timpul căreia am
examinat <în chip aprofundat 'într-aju.torarea Bisericilor din Europa şi participarea
Conferinţei Bisericilor Europene la această acţiune».
e. Participarea Dr. Gyula Nagy, directorul de studii al Conferinţei Bisericilor
Europene la cea de a doua întrunire a Consiliului presbiteral romano-catolic din
Europ'a (Viena) a fost următoarea prezentare din raportul secretarului general.
•f. Tot directorul de studii, a organizat la Geneva un colocviu cu tema «Teologia
europeană pusă -în discuţie de comunitatea mondială». Ei i s-a consacrat un raport
special care a figurat pe ordinea de zi, aşa încît secretarul general n-a intrat în
amănunte.
g. Secretarul general a prezentat apoi părerile sale în ceea ce priveşte angaja
rea Bisericilor în instrumentarea aplicării hotărîrilor de la Helsinki cu privire la Secu~
ritate şi cooperare în Europa. Un raport special va dezvolta şi această temă care va
fi urmată de largi dezbateri, cu atît mai mult cu cît se preconizează pentru 1977 o
nouă Conferinţă pe această temă, la Belgrad.
Raportul Secretarului general Dr. Williams a fost urmat de discuţii. Cel dintîi
a luat cuvîntul I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, care a apreciat munca
desfăşurată de Secretarul general şi felul cum a ştiut să acorde prioritate proble
melor celor mai importante care preocupă astăzi Europa. I.P.S. Sa a propus ca Pre*
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zidiul şi Comitetul Consultativ să voteze o rezoluţie de primire a raportului cu mul
ţumiri şi felicitări. Propunerea a fost acceptată.
4. Două noi Biserici au cerut să fie admise membre în Conferinţa Bisericilor
Europene : Unitas Fratrum (Unitatea Fraţilor) din Cehoslovacia şi Biserica Congregaţională a Fraţilor, tot din Cehoslovacia. Cea dintîi este o provincie cehă a Bisericii
Morave care datează din 1957. Are circa 6000 de credincioşi, 17 iparohii şi 16 pastori.
Cea de a doua a fost fondată acum o sută de ani şi este o Biserică congregaţionalistopresbiteriană, de tradiţie evanghelică. Are tot circa 6000 de credincioşi, 31 de dis
tricte şi circa 150 locuri de predicare.- Predicatorii sînt pastori (31) şi laici (mai multe
sute). Ambele Biserici au fost primite ca membre în Conferinţa Bisericilor Europene.
5. La Adunarea generală de la Engelberg (1974) s-a stabilit ca în cadrul Con
ferinţei Bisericilor Europene să se înfiinţeze un post nou de Director de Studii care
să pregătească, în cadrul grupelor de lucru, temele teoretice ce urmează a sta la
baza activităţilor practice a conferinţei. în acest post a fost ales Prof. Dr. Gyula Nagy,
care a lucrat pînă *în 1975 în Alianţa Mondială Reformată la Geneva. Programul de
studii a fost aprobat în 1976 la Liebfrauenberg. In cadrul acestui program şi-a în
ceput activitatea Dr. Nagy şi a prezentat la Moscova un amplu raport asupra celor
înfăptuite pînă în prezent. Contactele avute cu Bisericile au încurajat activitatea
sectorului de studii, în cadrul căruia a fost apreciată mai ales constituirea unui Ser
viciu de documentare, cu misiunea de a strînge şi a selecţiona ceea ce se face în
Bisericile locale, şi ceea ce ar putea fi de ajutor şi altor Biserici. Serviciul de Studii
şi Documentare a şi publicat un prim număr cu selecţiuni din studiile întreprinse de
Bisericile locale pe linie ecumenică şi de angajamente practice în dialogul cu lu
mea. Se are în vedere publicarea unui astfel de Buletin din şase în şase luni.
Directorul de studii a organizat şi două importante colocvii : Cel dintîi în 1975 la
Berlin şi Bucow în RDG, cu tema : «Conferinţa asupra securităţii şi cooperării în Eu
ropa şi Bisericile», cel de al doilea în 1976, la Geneva, cu tem a: «Teologia euro
peană interesată de comunitatea ecumenică mondială», aceasta de a doua .încercînd
să stabilească identitatea unei teologii europene, în comparaţie ou teologiile altor con
tinente ca, teologia eliberării (America latină) teologia neagră (USA) şi teologia
africană.
Primul colocviu a avut 170 de participanţi, reprezentanţi ai presei, radioului,
televiziunii, iar printre oratori au fost ambasadorul Finlandei la ONU, Esko Rajakoski
şi profesorul de teologie Hans Ruh.
Pentru viitor s-au stabilit temele pentru încă două colocvii: primul ar urma
să se organizeze la Linz (Austria) în octombrie 1976 cu tem a: «Conferinţa asupra
securităţii şi cooperării în Europa şi ţările în curs de dezvoltare», cu subtemele
1. înarmare şi dezarmare, 2. repartizarea echitabilă a energiei şi problemele pe care
le pune energia nucleară, 3. promovarea dezvoltării ştiinţifice, tehnice şi culturale
în ţările în curs de dezvoltare. Al doilea ar urma să se organizeze în anul 1977 tratînd tema : Redescoperirea comunităţii Bisericilor : conciliaritatea, cale spre progres ?.
iln cadrul acestui colocviu ar urma să-şi spună punctele de vedere asupra conciliarităţii anglicanii, ortodocşii, protestanţii şi romano-catolicii. Acest al doilea colocviu
are în intenţie să definească mai ales semnificaţia ecumenică a Ortodoxiei în Europa,
de aceea se preconizează ţinerea lui într-o ţară ortodoxă.
In continuare Directorul de studii Prof. Gyula Nagy a vorbit despre legăturile
şi relaţiile pe care, în cadrul activităţii sale, le-a stabilit cu alte organizaţii ecume
nice (CCEE, CCP, etc.).
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Raportul a-fost urmat de discuţii. Printre alţii la discuţii a luat cuvîntul şi epis
copul Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, care a făcut următoarele constatări şi
recomandări :
«Raportul Directorului de studii a fost foarte bine pregătit şi cuprinde întreaga
activitate desfăşurată sau tîn perspectivă. Documentarea de care a vorbit dr. Nagy
e desigur necesară, dar ea nu trebuie să fie doar un inventar al studiilor trimise de
Biserici; să fie o documentare selectivă, pe probleme şi priorităţi, scoţînd în evidenţă
acele studii elaborate in sînul diferitelor Biserici, care pot promova ecumenismul, ofe
rind căi şi experienţe folositoare şi altora. Grupa de lucru care va organiza coloc
viul în legătură cu pacea, trebuie să insiste asupra bazelor teologice ale unificării
Bisericilor în acest domeniu spre a se evita impresia că ne unificăm în politică, într-un domeniu care nu este al nostru. Grupa de lucru care abordează probleme ecu
menice şi teologice, trebuie să angajeze în colocvii teologi cu adevărat reprezen
tativi din Europa, teologi mari, creatori de curente. Experienţa din 1976 de la Geneva
e doar un început, de aceea îl acceptăm aşa cum a fost, dar pe viitor trebuie să se
ştie că nu putem discuta despre teologia Europei cu funcţionari administrativi dele
gaţi de Biserici. La Geneva, la colocviul amintit, n-a fost nici un nume mare şi, slavă
Domnului, Europa a elaborat o teologie a speranţei, o teologie a raporturilor Bise
ricii cu lumea, o teologie a slujirii etc. în ceea ce priveşte temele pe care Direc
torul de studii trebuie să le aibă în vedere pentru colocviile viitoare, ele vor trebui
să fie mai mult sau mai puţin teme specific europene».
Au mai luat cuvîntul Dr. Stephens (Anglia), care a recomandat ca rapoartele
ce ni se fac să fie evaluative şi nu descriptive ; D-ra Castren (Finlanda) a observat
că la colocvii vin mai mulţi din răsărit, ceea ce probează o anumită lipsă de interes
din partea occidentalilor; Dr. Maury (Franţa) a susţinut punctele d e ,vedere ale epis
copului Antonie şi drept urmare Adunarea a instituit un Comitet din 3, format din :
Episcopul Antonie (România); Dr. Papaderos (Grecia) şi Dr. Maury (Franţa) care să
facă propuneri concrete ou privire mai ales la rămînerea pe teren teologic atunci
cînd abordăm în colocvii teme cu implicaţii politice. Acest Comitet de trei a pre
zentat mai tîrziu propuneri care au fost acceptate.
S-a discutat apoi asupra oportunităţii de a aborda în.tr-un colocviu tema Conciliarităţii, deoarece ea va fi tratată şi în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(Fait und Order). Episcopul Antonie a spus : «Dacă vom trata această temă, trebuie
s-o tratăm serios. Altfel riscăm ca să facem o muncă inutilă, care să fie luată de la
capăt de Faith and Order. Trebuie să tratăm tema în aşa fel încît lucrările noastre
să poată constitui un punct de plecare pentru Faith and Order. Pentru a putea ajunge
la aceasta, încă o dată se impune să lucrăm cu teologi buni. Aceasta e sarcina pe
care trebuie s-o dăm Directorului de Studii». în legătură cu acest punct de vedere
au mai vorbit Dr. Shaw (Anglia), Dr. Zabolotsky (URSS) şi prof. Dr. Nagy. Prezidiul
şi * Comitetul Consultativ au aprobat acest punct de vedere. S^au dat directive Directorului de Studii să se consulte cu Bisericile şi să ceară reacţiile Bisericilor faţă de
diferitele teme, colocvii, teze etc. Raportul său a fost însuşit.
6.
Următorul punct de pe ordinea de zi a fost Raportul Comitetâlui de Finanţe,
prezentat de Pr. Andreas Schneider, după ce în oadrul unor şedinţe separate, Comi
tetul Financiar l-a examinat şi i-a dat forma finală. Comitetul de Finanţe este alcă
tuit din Episcopul H. Heinze (RFG) episcopul Antonie Ploieşteanul (România) şi Dr.
Duncan Shaw (Anglia).
§
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A fost prezentat spre aprobare bugetul general pe anul 1975, bugetul general
pe anul 1976, bugetul Directorului de studii pe 1975 şi 1976, şi proiectele de buget
pentru 1977, deoarece există serioase dificultăţi în realizarea veniturilor, s-a hotărît
să se ceară din nou Bisericilor să-şi mărească contribuţiile.
Întrucît în 1976 mandatul actualului secretar general expiră, Comitetul financiar
a făcut recomandări în vederea reangajării Dr. Williams pe o perioadă de încă trei
ani (1977— 1980) cu arătarea posibilităţilor de plată în continuare. De asemenea a avi
zat pentru reangajarea în continuare a D-rei Ada Silenzi care lucrează în cadrul
Secretariatului.
7. In legătură cu organizarea celei de a 8-a Adunări generale, după discuţii şi
vot, la propunerea ortodocşilor, s-a hotărît ca, în principiu ea să se ţină într-o ţară
ortodoxă, neţinîndu-se invitaţia primită de la Biserica din Creta. Ar fi pentru prima
oară cînd o Adunare Generală s-ar ţine în mediu ortodox. Alternativa era o invitaţie
primită din partea Bisericii Scoţiei. Anul în oare urmează să fie ţinută : 1979.
Secretariatul Conferinţei a trimis tuturor Bisericilor un chestionar cu privire la
tema centrală a Adunării.
8. Relaţiile cu Biserica Romano-Catolică au constituit pentru participanţi un pri
lej de analiză a competenţelor diferitelor organisme romano-catolice care participă la
lucrări ale Conferinţei Bisericilor Europene ca invitaţi sau consultanţi. Episcopul
Antonie Ploieşteanul a pus întrebarea în ce măsură se poate conta pe angajamen
tele pe care le ia Secretariatul pentru Unitate şi Conferinţa Episcopilor din Europa
în cadrul relaţiilor cu Conferinţa Bisericilor Europene. Se pot aceste angajamente
considera angajamente ale Vaticanului? Răspunsul la această întrebare a fost dat
de Mgr Arrighi şi Mgr Sustar, primul — delegat -al Secretariatului pentru Unitate, al
doilea — delegat al Conferinţei Episcopilor romano-catolici din Europa. Ei au arătat
că nu întotdeauna Vaticanul ratifică sau îşi însuseşte ceea ce fac Secretariatul pen
tru Unitate şi Conferinţa Episcopilor Europeni, dar că acest lucru nu« trebuie să îm
piedice eforturile care se fac pentru cooperare. Mgr Arrighi a spus că Papa le-a re
comandat «să cîştige teren» şi după aceea să se decidă asupra dialogului. «A cîştiga teren» s-a dovedit însă o expresie nepotrivită, pentru că ea poate ascunde şi
vechi intenţii de adunare a tuturor creştinilor sub autoritatea Romei. Mgr Arrighi a
explicat că trebuie să înţelegem prin «a cîştiga teren» a realiza un nou climat de
frăţietate, a se deschide sufletele reciproc, a spori încrederea între Biserici. în acest
sens colaborarea a fost salutată de către cei prezenţi. Mgr Arrighi a pezentat apoi
un document intitulat Ecumenical collaboration at the regional, naţional and local
levels (Colaborarea ecumenică la nivel regional, naţional şi local), elaborat de Se
cretariatul pentru Unitate în 1975. Secretarul general Dr. Williams a propus ca do
cumentul să fie trimis Bisericilor, spre a se avea puncte de vedere în legătură
cu el.
I.P.S, Mitropolit Iustin a propus ca un comitet al Conferinţei Bisericilor Euro
pene să studieze documentul şi să prezinte un referat la viitoarea întîlnire. Sugestia
a fost acceptată, lăsîndu-se totuşi posibilitatea unor Biserici ca să-şi trimită părerile
care să ajute Comitetul Conferinţei să se orienteze. Documentul arată modalităţile
de colaborare, la toate nivelurile, punînd accentul mai ales pe: rugăciune comună,
studiu biblic în comun, activităţi pastorale comune, colaborare în educaţia creştină,
folosirea în comun al mijloacelor de comunicare (mass-media), cooperare în probleme
ale sănătăţii, nevoilor sociale, urgenţelor legate de calamităţi, lupta pentru pace. în
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ceea ce priveşte posibilităţile unor dialoguri bilaterale se arată ca posibile orga
nizarea de contacte între conducători şi alcătuirea de grupe de lucru comune.

Conciliaritatea.— Un larg capitol din document este consacrat ConciUarilăţii,
nou model de unitate a Bisericilor, propus la Nairobi.
Potrivit concepţiei romano-catolice, conciliaritatea «se bazează pe întreaga şi
substanţiala comuniune a Bisericilor locale între ele şi cu Biserica Romei care pre
zidează -asupra întregii adunări a Dragostei» (p. 19 din Document cu referire la Lumen Gentium, 13 ; Aci Gentes, 22 şi S. Ignatius M., Ad Rom. Praef.). Şi mai departe:
«Această comuniune îşi găseşte expresia în mărturisirea de credinţă, în celebrarea
tainelor, în exercitarea preoţiei şi -în primirea sinoadelor anterioare». După cum se
vede, romano-catolicii dau termenului conciliaritate un înţeles destul de apropiat de
cel de sobornicitate sau, mai exact, de termenul teologiei slave sobornost, care merge
mai mult în adîncime decît pe orizontala catolicităţii. Că este aşa o arată şi defi
niţia pe care documentul o dă în continuare conciliului, sinodului. «în acest sens,
un conciliu este mijlocul care dă posibilitate unei Biserici locale, sau unui anumit
grup de biserici locale, sau tuturor Bisericilor locale în comuniune cu episcopul Romei,
să exprime comuniunea Bisericii Catolice». Evident, într-o definiţie ortodoxă în loc
de «comuniune cu episcopul Romei» se va zice «în comuniune cu episcopul» pur şi
simplu, cu orice episcop cu succesiune apostolică şi slujire canonică, dar în afara
acestui aspect şi cu corectivul arătat, definiţia este bună. Punctul de vedere romanocatolic despre conciliaritate atrage atenţia că nu e cazul să se entuziasmeze nimeni
ca şi cum s-ar fi găsit formula unităţii Bisericilor. Bisericile Protestante vor putea
saluta conciliaritatea ca pe o posibilă formulă, deoarece ele pot uşor realiza uniuni,
federalizări, pe care le pot numi chiar Biserici, dar Biserica Ortodoxă, ca şi Biserica
Romano-Catolică, după cum am văzut, nu se vor grăbi să lase impresia că renunţă
la înţelesul şi rolul clasic, istoric şi tradiţional, al Sinodului ca expresie al aceloraşi
credinţe şi al comuniunii depline, pe fundament dogmatic, al membrilor lui. Concilia
ritatea ca adunare în conciliu a unor Biserici diferite sub raportul elementelor cre
dinţei, nu creează o Biserică şi nici nu se substituie Sinodului. Se va putea substitui
şi va putea deveni chiar un al VUI-lea Sinod ecumenic, cum sugera la Nairobi (1975)
Pr. Ciril Argenti, dar numai în anumite condiţii sine qua non : cum spuneam mai sus,
numai cînd va aduna reprezentanţi care vor avea aceeaşi credinţă. De fapt termenul
nr trebui păstrat pentru acea vreme. Deocamdată el nu poate crea decît confuzii. Or
todocşii şi romano-oatolicii şi probabil şi alte Biserici, .îl vor accepta numai după ce
11 vor explica şi îl vor elibera de orice însemnătate teologică, spre a salva Sinoadele
trecute şi pe cele viitoare care au elaborat adevăruri de credinţă în deplină comu
niune ; deci, în unanimitatea mărturisirii, iar protestanţii vor crede că au făcut cu el
o mare achiziţie, cînd, de fapt, nimeni nu va tfi făcut nimic cu el.
Documentul romano-catolic care ne prilejuieşte aceste reflecţii, acceptă ter
menul numai condiţionat, explicîndu-1: noi îl înţelegem ca «fellowship of churches»,
«asociaţie de Biserici», care doresc să dialogheze spre a înlătura deosebirile dintre ele
vi a încerca să lucreze în comun mărturisind pe Hristos. «Această asociaţie însă nu
exprimă la nici un nivel aceeaşi comuniune pe care o exprimă un sinod ecumenic
Miu local» (p. 20). Te întrebi atunci, de ce mai trebuie acceptat termenul? O astfel
d(' Asociaţie, despre care s-a spus mereu că nu e nici Sinod nici Biserică, a fost şi
«'ste Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Cred că avansarea termenului conciliaritate,
In stadiul actual al diviziunilor încă nerezolvate, este prematură. Vom fi interesaţi
f.a aflăm ce implicaţii i se vor mai descoperi în continuare, pozitive sau negative,
IIO.R. -
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dar deocamdată el ne pune în gardă împotriva unei posibile contrafaceri a unui in
strument pînă acum sigur în viaţa Bisericii.
9. în cadrul relaţiilor cu >alte organizaţii ecumenice, s-au discutat relaţiile cu
Consiliul Ecumenic al Bisericilor cu Conferinţa Ortodoxă pentru pace, cu Consiliul
Ecumenic al Tineretului, cu Asociaţia Ecumenică a Academiilor, cu Asociaţia Mondială
pentru comunicarea creştină şi s-au prezentat rapoarte asupra situaţiei din Irlanda
şi asupra unor reprezentări ale Conferinţei la diferite întruniri ecumenice.
Vom menţiona că pentru definirea modului de colaborare cu Conferinţa Creş
tină pentru Pace s-a alcătuit un grup de opt delegaţi ai Conferinţei Bisericilor Eu
ropene care împreună cu opt delegaţi ai Conferinţei Creştine pentru Pace, urmează
să studieze acest lucru. Din partea Conferinţei Bisericilor Europene a fost ales şi un
reprezentant aparţinînd Bisericii noastre şi anume Pr. Ilie Georgescu.
10. Unul din punctele importante de pe ordinea de zi a fost discuţia despre mo
dul cum înţeleg Bisericile din Europa să ajute la punerea în practică a angajamen
telor asumate de către state la Conferinţa asupra Securităţii şi Cooperării în Eu
ropa, care s-a ţinut la 1 august 1975 la Helsinki. De asemenea, s-a discutat modul
în care Bisericile vor sprijini prima conferinţă de analiză a rezultatelor obţinute pînă
în prezent, conferinţă proiectată pentru 1977, la Belgrad.
A fost votată următoarea rezoluţie: «Conferinţa Bisericilor Europene în Adu
narea sa anu-ală a Prezidiului şi a Comitetului Consultativ, salută în unanimitate
semnarea Actului final al Conferinţei asupra Securităţii şi Cooperării în Europa, la
Helsinki, la 1 august 1975. Recomandăm Bisericilor membre să studieze textul com
plet al Actului final. Unele din Bisericile noastre vor pune accentul pe principiul 7
«Respectul pentru drepturile umane şi pentru libertăţile fundamentale, inclusiv liber
tatea de gîndire, de conştiinţă religioasă şi de credinţă», alţii pe principiul 5: «Re
zolvarea pe cale paşnică a tuturor disputelor». înţelegem acest lucru, dar în acelaşi
timp recomandăm toate cele 10 principii ca pe un tot. Fiecare din ele este de o im
portanţă fundamentală şi trebuie să se bucure de «atenţie egală. Am fi dorit ca
Bisericile şi statele să fi făcut mai mult în această privinţă de cînd a fost semnat
actul final. Chemăm ţările noastre să pună în aplicare tot ceea ce este prevăzut în
cele 10 principii. Recunoaştem că acest lucru cere timp şi anumite schimbări în ati
tudinile diferitelor noastre ţări. De aceea am dori ca Bisericile noastre membre să
facă totul pentru punerea în practică a celor zece principii în şi între toate ţările
noastre. De asemenea le recomandăm, acolo unde este posibil în contact cu guver
nele lor, să se pregătească pentru prima evaluare a Conferinţei, la Belgrad în 1977.
La a cincea noastră Adunare generală, în 1967, noi am propus o discuţie la cel mai
înalt nivel asupra problemelor internaţionale ce confruntă Europa. Ceea ce am spus
atunci se află în Documentele de la Bucow (1975): «The Conference ou security and
cooperation in Europe and the Churches» (CEC Occasional Paper, no. 7, Geneva,
1976), Recomandăm acest document pentru studiu şi acţiune. Ne-am rugat şi am lucrat
pentru stabilirea dreptăţii, păcii, libertăţii, securităţii şi cooperării în lume, şi pentru
recunoaşterea de către Europa a responsabilităţii ei faţă de ţările în curs de dezvol
tare. Ne reînnoim acest scop dat nouă de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos».
11. Biserica Ortodoxă Rusă intenţionează să organizeze în 19'7 o Conferiniâ
Mondială a oamenilor religioşi pentru o pace veşnică, dezarmare şi lelaţii drepte J/r
tre naţiuni. Un Apel a fost trimis Bisericilor şi reprezentanţilor Bisericilor din In
treaga lume. El a fost prezentat şi' Conferinţei Bisericilor Europene. iîn anul acestn,
între 29— 31 martie a «avut loc la Moscova o primă şedinţă pregătitoare, la care Coi»
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ferinţa a fost reprezentată, cu titlul de observatoare, de către D-ra Iuga Brita Castren (Finlanda). D-ra Castren a prezentat un Raport în legătură cu misiunea sa. După
discuţii, Prezidiul şi Comitetul Consultativ au decis să amîne hotărîrea dacă Con
ferinţa Bisericilor Europene va participa sau nu la acest Congres. Această decizie a
fost provocată de D-na Lilienfeld (RFG) care a avut unele obiecţii. Cum obiecţiile
D.sale n-au fost prea elaborate, a fost rugată să le prezinte în scris pentru întrunirea
viitoare. In principiu s-a spus însă că, dacă Conferinţa Bisericilor Europene va fi
invitată, ea va participa.
12. Următoarea întrunire a Prezidiului şi >a Comitetului Consultativ a fost fixată
pentru perioada 18—23 aprilie 1977, de preferinţă, la cererea tuturor, în România.
13. Cu prilejul împlinirii a 15 ani de muncă în serviciul Conferinţei Bisericilor
Europene, şi pentru meritele sale în calitatea de secretar general al Conferinţei, Sanc
titatea Sa Patriarhul Pimen l-a decorat pe dr. Glend Garfield Williams, cu ordinul
«Marelui Prinţ Vladimir întocmai cu Apostolii», clasa Il-a, cu prilejul recepţiei pe care
Sanctitatea Sa a oferit-o tuturor participanţilor la lucrări, în saloanele Hotelului
Sovietscaia.
14. La sfîrşit a fost dat publicităţii -un Comunicat care a rezumat ordinea de zi
a discuţiilor şi conţinutul general al discuţiilor şi hotărîrilor.
Prin această întîlnire, Conferinţa Bisericilor Europene a dovedit încă o dată că
merge, ferm, «pe linia pe care i-a fixat-o ultima Adunare generală, a Vil-a, de la En(jelberg, îndeplinind sarcinile principale de instrument al relaţiilor dintre toate Bise
ricile din Europa, de importantă punte de legătură între Est şi Vest, în spirit de co
laborare şi respect reciproc, de militantă pentru ecumenism şi pentru împreună-lucrare
n tuturor creştinilor din Europa, în mărturisirea lui Hristos în lume, prin credinţă
Vi fapte ale dragostei şi păciii. — (f ANTONIE PLOIEŞTEANUL, Vicar patriarhal).
*

VIZITA ECUMENICA LA BISERICA PREZBITERIANA DIN SCOŢIA,
MAREA BRITANIE
V

1. între 27 februarie — 13 martie 1976 am fost invitat de către Presbiteriul (Si
nodul) Bisericii Scoţiei din Edinburgh, Marea Britanie şi de către Universitatea din
l'.dinburgh, ca «vizitator ecumenic» pe anul 1976. Există obiceiul î^i Biserica Scoţiei de
m ovea o dată la cîţiva ani astfel de invitaţi care vin să prezinte viaţa Bisericii lor şi
* A stabilească punţi ecumenice între Biserici. Pentru prima data un astfel de invitat
<\fost ortodox şi din România. Mi s-a explicat că au ales România pentru interesul
in se poartă Ţării şi Bisericii Ortodoxe din cuprinsul ei. M-au ales pe mine, deoarece
mA cunoşteau din activitatea mea din cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, unde
ului coleg în Comitetul Consultativ cu Dr. Duncan Shaw, din Edinburgh, membru în
l‘n*sbiteriu şi Secretar -al Universităţii. Dr. Shaw predă şi lâ curs irile de doctorat de
Im facultatea de teologie a Universităţii din Edinburgh.
2. Programul pe care mi l-au organizat în Scoţia a fost foarl 2 bogat şi m-a soli• IIfit tot timpul cu întîlniri, conferinţe şi predici în biserici. Ţoaleîntîlnirile şi
conImlnţele au fost urmate, potrivit obiceiului britanic, de întrebări şi răspunsuri.
Chiar de la sosire, de la aeroportul Turnhouse, Edinburgh, am fost condus
•li* rrttre cei care m-au întîmpinat direct la societatea de radio a Scoţiei, BBC 5, Queen
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Street, unde Dl. Douglas Aitkon mi-a luat un interviu care a fo<t difuzat a doua zi
dimineaţa La ora religioasă (Duminică, 29 februarie 1976).
Am răspuns la următoarele întrebări: Motivul vizitei în Scoţia, Bisericile din
România şi relaţiile dintre e le ; Bisericile din România şi relaţiile cu statul; Situaţia
creştinismului lo c a l: dacă avem o bună participare la slujbe, dacă avem libertatea
deplină, dacă avem suficienţi candidaţi pentru preoţie. Ultima întrebare s-a referit
la ecumenismul local.
In următoarele două săptămîni, cît a durat vizita, mi s-a spus peste tot că in
terviul a fost ascultat şi că a adus lucruri noi despre o Biserică îndepărtată şi geo
grafic şi istoric de Marea Britanie şi de Biserica Prezbiteriană.
Duminică, 29 februarie, am participat la slujba de la Craigentinay Parish Church,
biserică din Edinburgh. Prezenţa mea fusese anunţată dinainte, aşa că a fost biserica
plină de lume. La vremea potrivită am predicat cu tema : Rugăciunea în viaţa creş
tină. La sfîrşiful slujbei am fost prezentat congregaţiei şi am vorbit despre viaţa creş
tină în România de astăzi. In aceeaşi zif după-amiaza, am vorbit în Palmarston Place
Church, Edinburgh, la o adunare a tineretului «Youth Fellowship» la cererea lor, cu
aceeaşi temă ca şi dimineaţa, Viaţa creştină în România de astăzi, cu referire specială
la educaţia tineretului (nu numai religioasă) şi la şcolile teologice din România, la
toate confesiunile.
Luni, 1 martie, am vizitat bisericile din oraşul Borwick upon Tweed, din Delkeith şi Abotsford. De asemenea fostele mînăstiri Melrose Abbey, Dryburgh Abbey şi
Kelse Abbey, monumente istorice, ruine măreţe, bine întreţinute, dar ruine. Protes
tantismul a fost aspru în Marea Britanie.
Marţi, 2 martie, în cursul dimineţii am vizitat Universitatea din Edinburgh, fiind
primit de Rectorul Sir Hugh Robson. Am avut convorbiri la Rectorat cu profesorii
despre situaţia învăţămîntului universitar din România, cu privire specială la învăţămîntul teologic. La amiază am luat masa cu Prof. W illiam Beattie, directorul lui
«Institute for Advenced Studies in Humanities» şi cu Dr. Duncan Shaw, profesor de
teologie şi Secretar al Universităţii. Am luat masa la «University Staff Club», unde
am avut convorbiri cu privire la posibilitatea trimiterii unui român pentru studii şi
cercetări la «Institute for Advenced Studies in Humanities». Prof. Beattie a fost în
România cu 10 ani în urmă şi avea amintiri foarte frumoase despre noi.
In după-amiaza aceleiaşi zile, am vizitat Facultatea de teologie, New College,
a Universităţii din Edinburgh, unde am fost primit de Decanul Rev. D. W. Shaw. Am
ţinut o conferinţă în faţa studenţilor teologi cu tema : Orientări în teologia ortodoxă
contemporană. Au urmat discuţii şi întrebări despre situaţia bisericească din România.
Seara, în sala mare a Sinodului (Prezbiteriului) din Edinburgh, am fost primit
oficial de către Rev. Roderick Smith, Moderatorul (Preşedintele) Presbiteriului şi de
către circa 400 pastori şi membri în Sinod. Au vorbit : Moderatorul, Dr. Roderick Smith
şi Rev. Robert Manşon, preşedintele Comsiei Ecumenice. A răspuns subsemnatul
ţinînd o conferinţă despreţ: Biserica Ortodoxă Română şi climatul ecumenic din
România. Deoarece a fost şedinţă solemnă, nu s-au pus întrebări. Moderatorul, în
cuvîntarea sa, s-<a referit la faptul că este cunoscută politica externă de independenţă
şi suveranitate, pe care o promovează România, şi este bucuros să ştie că Biserica
Ortodoxă Română duce aceeaşi politică pe linie bisericească. Moderatorul a mai
spus că ar fi bucuros dacă şi alte vizite ar putea fi organizate reciproc între cele
două Biserici.
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Miercuri, 3 martie, am fost primit la Primăria oraşului Edinburgh de către Lor
dul Provost, (Primarul General) Right Honorable John Miliar, cu care am avut o
lungă convorbire despre viaţa actuală din România sub toate aspectele e i : culturală,
socială, politică, religioasă.
In seara aceleaşi zile, am ţinut o conferinţă în oraşul Leith, de lîngă Edinburgh,
în faţa Consiliului Bisericilor din Leith, în biserica «Pilrig and Dalmeny Street Church»,
la care au particpat reprezentanţi ai tuturor confesiunilor.
Joi, 4 martie, dimineaţa, am participat la serviciul religios din Biserica «St.
Andrew and St. George», din centrul oraşului Edinburgh, unde am predicat cu tema
Dreptatea lui Dumnezeu şi la sfîrşit *am vorbit despre Viaţa religioasă din România.
După amiază am fost .invitat să iau parte la o şedinţă de lucru a Consiliului
Britanic al Bisericilor care se aduna tocmai atunci la Edinburgh. Am întîlnit cu acel
prilej pe Preşedintele Consiliului Britanic al Bisericilor, episcopul anglican de Chelmsford, pe Dr. H. Morton, secretar general, pe Dr. David Russel, baptist etc.
Vineri, 5 martie, împreună cu Rev. John Summers, responsabil pentru relaţiile
cu alte Biserici presbiteriene şi cu Rev. Robert Manşon, responsabil cu ecumenismul
din cadrul Presbiteriului din Edinburgh, am vizitat oraşul Dunblanc, unde am fost
primit la «Scottish Churches House», Asociaţia Bisericilor din Scoţia, organism ecu
menic pe întreaga Scoţie. Am fost primit de Lady Marand Kellie. în Scoţia în afară
de «Scottish Churches House» — Asociaţia Bisericilor din Scoţia — mai există şi un
«Consiliu al Bisericilor din Scoţia» — Scottish Churches Council — care reuneşte
toate denominaţiunile creştine.
Am vizitat noua Universitate din oraşul Sterling, clădită în afara oraşului, cu
colegii şi săli de clasă clădite într-un .parc imens, oferind studenţilor foarte bune
condiţii de studiu. Acolo am avut convorbiri despre sistemul de învăţămînt din Ro
mânia, libertatea religioasă, concepţia socialistă despre muncă şi retribuţii etc.
Seara ne-am întors la Edinburgh şi am fost la un concert la Usher Hali unde
a cîntat Scottish National Orchestra.
In Scoţia există o Asociaţie «Sfîntul Andrei», care încearcă să promoveze o
cunoaştere mai aprofundată a ortodoxiei, ‘aşa cum în Anglia face acelaşi lucru cunos
cuta Asociaţie «Sf. Alban şi Sf. Sergiu». Am fost invitat — potrivit programului alcă
tuit dinainte de sosirea mea — să vorbesc la această Asociaţie, «Fellowship of St.
Andrew», care a mobilizat un auditoriu select din toate părţile Scoţiei, în ziua de
6 martie. Am vorbit cu tema «Orientări şi preocupări in teologia ortodoxă româ
nească de astăzi. Mai mult, de o oră după conferinţă, au urmat discuţii cu întrebări
şi răspunsuri. Am fost condus la conferinţă de către Arhiepiescopul anglican al Scoţiei,
John Wimbush de Argylle. La masa prezidiului au mai luat loc Rev. John Logan,
Rev. T. Davidsohn Kelly ş^a.
Seara, la orele 19, la Clubul conducătorilor Universităţii, s-a dat o recepţie unde
am vorbit despre Biserica Ortodoxă R 9mână în istorie şi astăzi.
Duminică, 7 martie, am participat la slujbă la (Sraigmiller Park Church, unde
am predicat cu tema Doamne, vreau să văd, temă biblică, iar la sfîrşitul slujbei, la
cererea pastorului şi a credincioşilor, în sala de conferinţe a parohiei, am vcrbit
despre Viaţa religioasă din România, urmată de asemenea de întrebări şi răspunsuri.
Seara am fost invitat la biserica «Breid Church» a Moderatorului Roderick Smith
(Preşedintele Sinodului din Edinburgh). Am predicat şi am vorbit ca şi dimineaţă,
deoarece era alt auditoriu.

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ

486

Luni, 8 martie, Împreună cu Rev. Robert Manşon, am vizitat oraşul Ayn, unde
s-a născut Robert Burns, poetul naţional al Scoţiei, iar la întoarcere Universitatea
din Glasgow. Seara la Edinburgh am fost oaspete de onoare la o recepţie dată de
Presbiteriul (Sinodul) din Edinburgh, în localul fostului Parlament al Scoţiei, la care
au participat circa 400 de persoane. M-a prezentat preşedintele Presbiteriului Dr. Roderick Smith, iar eu am vorbit despre Ecumenismul local din România şi perspectivele
unui dialog cu Biserica Scoţiei.
^
Marţi, 9 martie în cursul dimineţii am vizitat localul Administraţiei Bisericii
Scoţiei, din 121 George Street, avînd convorbiri cu şefii de departamente. Cu dl.
Marshall, directorul secţiei .pentru relaţii cu Europa, am discutat despre un posibil
schimb de burse cu Biserica Scoţiei. La Departamentul Publicaţii am stat de vorbă cu
Dl. Honlyman.
Fiind în biroul acestuia, mi s-a luat un interviu pentru radio Edinburgh, înre
gistrat pe loc, cu următoarele 'întrebări: Ce am aşteptat să găsesc în Scoţia şi ce
impresii am acum după mai mult de o săptămînă de vizite ? ; Care sînt relaţiile dintre
Stat şi Biserică în România şi ce diferenţe pot stabili faţă de situaţia din Scoţia ; Ce
sfaturi aş da Bisericii Scoţiei, avînd în vedere experienţa vieţii Bisericilor din Ro
mânia şi cele constatate aici ?
Interviul a fost prietenesc şi pozitiv.
După amiază am fost invitat să vizitez Societatea Biblică din Scoţia, unde am
avut convorbiri despre tipărirea Bibliei şi a altor cărţi din Biblie, în România.
Seara, Rev. Robert Manşon, însărcinatul cu relaţii ecumenice, a organizat o în
trunire a organizaţiilor de femei din cinci parohii din Edinburgh, în Slateford Longstone Church. Au fost de faţă mai mult de 300 de persoane, printre care reprezentanţi
ai tuturor confesiunilor din acea parte a oraşului. Am vorbit despre Viaţa religioasă
din România in zilele noastre. La sfîrşit, întrebări şi răspunsuri.
In Edinburgh există două universităţi: Edinburgh University şi Heriot-Watt
University.
în ziua de 10 martie am fost oaspetele Universităţii Heriot-Watt, care are facul
tăţi ştiinţifice, unele în oraş, altele în afara oraşului la Ricarton, în clădiri noi. I a
universitatea veche am fost primit de Dl. D. C. Mac Donald Begr directorul Relaţiilor
Publice. De acolo am plecat la Ricarton, sediul facultăţilor noi şi al laboratoarelor,
unde am fost primit de Rectorul universităţii, Dr. George H. Burnett, însoţit de cape
lanul Universităţii, Rev. T. Scott. Am vizitat Universitatea, laboratoarele, avînd con
vorbiri cu profesori şi studenţi, în special despre sistemul educaţional din România
şi despre libertatea religioasă. Am întîlnit destul de multe prejudecăţi şi lipsă de
informaţie cu privire la România şi în general la situaţia din ţările.socialiste.
*

După amiaza, am plecat spre localitatea Gilmerton, unde un pastor foarte activ
a organizat şcoli, ateliere, spitale. Am vizitat şcoala «Dr. Guthrie» unde sînt educate
fete delicvente. Convorbiri cu profesoarele. La orele 16 am vizitat spitalul «Liberton»
pentru încurabili şi bătrîni. Convorbiri despre şcoala românească de geriatrie şi me
dicamentele Dr. Aslan.
Seara, am participat la o recepţie cu foarte mulţi invitaţi la Rev. Dr. Ing. Donald
Skinner, organizatorul acestor acţiuni obşteşti. Avea în parohie 20 de studenţi teologi
la practică. După masa de seară am vizitat Atelierele de ceramică, croitoria şi tîmplăria, în care lucrează copii, în cadrul Clubului organizat de Biserica locală. De
asemenea am vizitat tipografia parohiei. Printre invitaţii la masă a fost şi Dl. Pieter
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Wilson, prefectul regiunii Edinburgh-Leith. Interesat de convorbrile avute, m-a invitat
lâ masă pentru ziua de 12 martie.
Joi, 11 martie, dimineaţa am vizitat «Institute for Scottish Studies». Convorbiri
despre specificul scoţian, identitatea lor aparte faţă de englezi, despre istoria româ
nilor, folclor, tradiţii etc.
La orele 11 am plecat spre oraşul St. Andrew, împreună cu Dr. Avocat John
Gray şi* Rev. Prof. Edwin Towill. Am vizitat Facultatea de teologie, unde am avut o
întîlnire cu decanul, cu profesorii şi cu studenţii.
Seara, am fost invitat la masă, într-o localitate de lîngă Edinburgh, de către
Dl. John Gray, liberal, membru în Consiliul regional al Prefecturii Edinburgh. Am
vorbit despre schimbările înnoitoare care s-au produs în societatea românească, în
cultură, relaţii sociale, proprietate, învăţămînt, muncă etc. J. Gray a făcut cîndva
parte din Conferinţa Creştină pentru Pace de la Praga.
Vineri, 12 martie, am luat paTte la masa oficială dată pentru mine în Palatul
Prefecturii, de către Dl. Pieter Wilson, Preşedintele Consiliului Regional.
Cuvîntări, Dl. Wilson a toastat pentru Preşedintele României. Am răspuns, vor
bind despre evoluţia României faţă de trecut, despre dezvoltarea tehnico-industrială,
despre principiile politicii externe şi despre viaţa bisericească din România în con
textul socialist. Dl. Wilson s-a interesat îndeaproape de modul cum e rezolvată pro
blema religioasă.
Seara, Rev. Dr. ANDREW Wylie, viitorul responsabil cu problemele ecumenice
din Biserica Scoţiei, a dat o recepţie la care am fost oaspete de onoare. Au fost de
faţă fruntaşi ai Bisericii Scoţiei, Moderatorul Dr. Roderick Smith, Consilierii pentru
probleme misionare, industriale şi Procurorul general al Bisericii Scoţiei. Convorbiri
despre situaţia din România şi despre modul de organizare a Patriarhiei.
Sîmbătă, 13 martie, am plecat cu avionul spre Londra.
3.
Organizatorul programului meu a fost Dr. Duncan Shaw, secretar al Univer
sităţii din Edinburgh şi profesor de teologie. A fost tot timpul foarte atent şi peste
tot m-a susţinut şi a mărturisit că iubeşte România şi Biserica Ortodoxă. Este membru
în Consiliul Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene.
Interesul pentru România în general şi pentru Bisericile din România în special,
a fost foarte mare şi sincer, pretutindeni în Scoţia.
După întoarcerea la Bucureşti am primit de la Rev. Andrew Wylie, Preşedintele
Comitetului pentru relaţiile interbisericeşti din Scoţia, cîteva rînduri care subliniază
importanţa vizitei şi dorinţa lor de continuare a relaţiilor dintre Bisericile noastre :
«In numele Comitetului, vreau să vă mulţumesc pentru prietenia şi comuniunea
de care s-au bucurat mulţi oameni din ţinutul Edinburgh în timpul şederii Dvs. în
mijlocul nostru. Am învăţat multe lucruri de la Dvs. şi sper că ceva din propriile
noastre tradiţii şi etosuri religioase vă sînt mai clare şi Dvs. ca rezultat al şederii
printre noi.
Ne-a părut rău cînd* aţi plecat, dar sperăm că într-o zi veţi reveni în Scoţia.
Intre timp fiţi sigur că nu Vă vom uita în rugăciunile noastre. Binecuvîntarea Dom
nului peste Dvs. şi peste toată activitatea ce o depuneţi».
In trecere prin Londra am vizitat parohia ortodoxă condusă de Pr. Lucian Gafton.
De asemenea am făcut o vizită la Consiliul pentru Relaţii Externe al Bisericii Angli
cane iar timp de două zile am fost oaspetele Lordului Episcop de Southwark Mervyn
Stockwood. — (f ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Vicar patriarhal).
•

•

*

*
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VIZITA P. S. EPISCOP ANTONIE PLOIEŞTEANUL ÎN U.S.A.
Intre 7 şi 20 mai 1976, P. S. Episcop Antonie ,a făcut o vizită în U.S.A. pentru
contacte cu Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America şi cu Biserica
Presbiteriană. P. S. Sa a vizitat sediul Arhiepiscopiei la Detroit şi bisericile româ
neşti din Cleveland, New York şi Philadelphia. A făcut de asemenea o vizită la sediul
Consiliului Bisericilor din U.S.A. unde s-a întreţinut cu conducătorii acestui Consiliu,
discutînd probleme de interes reciproc.
Viaţa credincioşilor ortodocşi români din America se desfăşoară normal, sub
păstorirea I. P. S. Arhiepiscop Victorin Ursache. Comunităţile româneşti sînt bine
organizate, au biserici frumoase şi săli în care se întîlnesc pentru festivaluri, mese
româneşti tradiţionale, şcoli de limba română etc.
Arhiepiscopia s-a îmbogăţit prin cumpărarea a încă >unui imobil în care a fost
instalată tipografia ce a fost cumpărată recent, o adevărată mîndrie şi o mare reali
zare locală. — (A. P.).
*

UN DELEGAT AL BISERICII ORTODOXE ROMANE LA ÎNTRUNIREA SUBCOMISIEI
PENTRU DEZARMARE A CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
%

La invitaţia unui grup japonez din cadrul Conferinţei creştine pentru Pace, de
numit «Comitetul de schimb creştin pentru pace» (C.P.E.C.) Subcomisia pentru dezar
mare C.C.P. şi-a ţinut întrunirea anuală de lucru la Academia teologică din OisoJaponia, între 23—26 iunie 1976.
Tema întrunirii s-a in titu la t: Situaţia de astăzi a dezarmării şi rolul creştinilor.
La lucrări au luat parte 30 de membri ai Subcomisiei, observatori şi oaspeţi
din 13 ţări.
Din partea Bisericii Ortodoxe.Române a participat P. C. Pr. Dumitru Soare, con• silier patriarhal la sectorul Relaţiilor Externe Bisericeşti.
Academia teologică din Oiso este situată la circa 100 km sud de Tokio, pe malul
Oceanului Pacific. Aparţine Bisericii Unite a lui Hristos din Japonia şi are rolul de
a găzdui diferite întruniri creştine, pe plan local sau internaţional. Localul este con
struit special în acest scop, avînd o sală de şedinţe amenajată în mod corespunzător,
camere pentru delegaţi şi dependinţele necesare.
Lucrările au început în ziua de 23 iunie a.c. Prezidiul a fost alcătuit din : Rallia
Ram, preşedintele Subcomisiei; Dr. Kâroly Toth, secretarul general al C.C.P.; prof.
Alan Geyer şi Dr. Carl-Jurgen Kaltenborn, secretari.
Rev. N. Aschina, preşedintele districtului sinodal al Bisericii Unite a lui Hristos
din Japonia a rostit rugăciunea de deschidere.
Partcipanţii au fost salutaţi, prin alocuţiuni de bun-venit, de către Rev. Shigeji
Seya, preşedintele Comitetului de schimb creştin pentru pace şi Rev. Yoshiski Toeda,
secretarul general al aceluiaşi Comitet. în cuvîntările lor, cei doi vorbitori au insistat
asupra necesităţii unirii tuturor eforturilor creştine în lupta pentru apărarea păcii.
Secretarul general al C.C.P., Dr. Kâroly Toth, a prezentat apoi un raport cu
privire la activitatea pentru dezarmare a Conferinţei Creştine pentru Pace. în raport
s-a subliniat rolul C.C.P. în mobilizarea Bisericilor creştine pentru lupta împotriva
unui nou război, împotriva temerii şi a neîncrederii. Au fost trecute în revistă şi
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analizate iniţiativele C.C.P. în domeniul dezarmării, cu ocazia diferitelor întruniri ale
Adunărilor Generale sau ale Comisiilor de lucru. S-au menţionat colaborările în acest
sens ale C.C.P. cu alte organizaţii intercreştine, între care : C.E.B., C.B.E. şi, mai de
curînd, cu «Pax Christi internationalis». In încheiere, vorbitorul a trasat ca sarcini
ale Subcomisiei pentru dezarmare : informarea opiniei publice asupra efectelor înar
mării ; lupta împotriva războiului psihologic; convocarea unei conferinţe ecumenice
mondiale a tuturor Bisericilor creştine, avînd ca temă dezarmarea şi lupta împotriva
foametei, care să premeargă şi să sprijine viitoarea Conferinţă pentru dezarmare mon
dială O.N.U.; informarea Bisericilor creştine cu privire la cel de al doilea Apel pen
tru pace de la Stockholm îşi invitarea semnării acestui apel.
Pe marginea raportului Dr. K. Toth au avut loc discuţii, care au subliniat că
toţi creştinii, indiferent de mediul social-politic în care trăiesc, trebuie să se unească
pentru a înfiera primejdia înarmării şi a unui război nuclear.
In şedinţele care au urmat, au fost prezentate următoarele referate asupra
temei generale :
1. Primejdiile armamentului nuclear şi proiectele pentru dezarmare, de Prof.
Hiroharu Seki (Japonia).
Referatul a arătat că în prezent se cheltuiesc încă, de către statele care deţin
armament nuclear, sume uriaşe, cu care s-ar putea procura hrană suficientă pentru
toate ţările subdezvoltate. Perspectivele distrugătoare ale unor noi arme nucleare
sînt îngrozitoare atît din punct de vedere al existenţei vieţii umane pe pămînt, cît
şi al consecinţelor economice. Oamenii doritori de bine de pretutindeni sînt datori
să se unească, pentru ca ororile de la Hiroşima şi Nagasaki să nu se mai repete
niciodată. Rolul educativ creştin trebuie sporit în această privinţă.
Popoarele trebuie să fie convinse de pericolul grav al armelor atomice şi să
facă totul pentru ca să se ajungă la un control al armamentului nuclear, în vederea
abolirii acestuia. •
♦

2. Eforturile pentru dezarmare, de la încetarea celui de al doilea război mondial,
de Dr. Carl-Jiirgen Kaltenborn (R. D. Germania).
Autorul a făcut o trecere în revistă, cronologică, a declaraţiilor, rezoluţiilor şi
acordurilor intervenite între diferitele state ale lumii în legătură cu dezarmarea, de
la sfîrşitul celui de al doilea război mondial şi pînă în pTezent. S-a arătat importanţa
rezultatelor fiecărei etape, insistîndu-se asupra prohibirii producerii şi menţinerii
armamentului bacteriologic, al folosirii paşnice a energiei atomice şi al reducerii
tuturor forţelor nucleare şi a forţelor armate. De asemenea, s-a subliniat rolul Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite şi al Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, în această
privinţă.
în cadrul discuţiilor asupra acestui referat, delegatul Bisericii Ortodoxe Române
a arătat că primejdia deosebit de gravă pe care o prezintă cursa înarmărilor priveşte
nu numai un grup restrîns de state, ci absolut toate ţările lumii. Alături de numeroase state, 'îndeosebi din rîndul celor nenucleare, România, a participat activ, de-a
lungul anilor, la negocierile pentru dezarmare, atît în cadrul O.N.U., cît şi în diferite
organisme ale sale şi de fiecare dată s-a străduit să determine, prin propuneri con
crete, trecerea de la declaraţii generale în favoarea dezarmării la măsuri concrete.
Astfel, este bine cunoscută contribuţia ţării noastre la acţiunea care a dus la proclamarea deceniului 1971— 1980 drept «Deceniu al dezarmării» şi la stabilirea unui pro
gram concret de dezarmare pentru perioada respectivă. România este de asemenea
%

%
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una din ţările promotoare ale ideii creării unor zone libere de arme nucleare, în
diferite părţi ale lumii. Ea a făcut propuneri în legătură cu transformarea Balcanilor
într-o regiune de pace şi cooperare lipsită de arme nucleare şi baze militare străine
şi .a participat activ la studiul special iniţiat de O.N.U. pentru stabilirea condiţiilor
necesare pentru proclamarea zonelor denuclearizate, ca şi la prefigurarea unor măsuri
de dezarmare, cum ar fi studiile privind consecinţele economice şi sociale ale dezar
mării, dezarmarea şi dezvoltarea, modalitatea de reducere a bugetelor militare, interzicerea armelor chimice şi bacteriologice etc. La ultima sesiune a Organizaţiei Naţiu
nilor Unite, ţara noastră a prezentat documentul programatic intitulat «Poziţia Româ
niei în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, şi în instaurarea
unei păci trainice în lume». După ce a analizat caracteristicile acestui document, dele
gatul Bisericii Ortodoxe Române a insistat pentru recunoaşterea rolului constructiv
şi a contribuţiei active a României la eliminarea din viaţa omenirii a războiului şi
a mijloacelor de putere a acestuia.
3. Opinia publică despre dezarmare, de Prof. Alan Geyer (S.U.A.).
Referatul a tratat următoarele probleme : Rolul opiniei publice în favoarea de
zarmării ; Efectul cursei înarmărilor asupra marilor puteri; Izvoarele cursei înarmă
rilor ; Responsabilitatea creştină faţă de problema dezarmării ; Rolul Bisericilor creş
tine în această privinţă ; Necesitatea de a se ieşi din paradoxul că atît în Est cît
şi Vest se dau rezoluţii împotriva dezarmării, dar cursa înarmărilor continuă.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a apreciat faptul că referatul a fost ilustrat
cu exemple la adresa Bisericilor creştine, la rolul acestora pentru mobilizarea opiniei
publice cu privire la necesitatea dezarmării. A propus, pentru o reală eficienţă, ca
Bisericile să aibă in vedere în primul rînd o «opinie publică creştină», pe care să
o cîştige în favoarea păcii. Intrucît exploziile atomice otrăvesc nu numai atmosfera,
ci şi conştiinţa oamenilor, trebuie să continuăm lucrarea de educare a conştiinţei
credincioşilor, arătînd că din punct de vedere creştin cursa înarmărilor constituie un
păcat pe care nu îl poate ierta sau justifica nici o religie.
Sesizând unele nuanţe pesimiste ale referatului (afirmaţia că religia poate deveni
o sursă a disperării şi a alienării, iar Bisericii nu i-ar reveni în viitor decît sarcina
de a pregăti omenirea pentru moarte, administrîndu-i «extrema onctio») delegatul
român a adus corectivul că Biserica creştină care a păstrat nealterată învăţătura
autentică a lui Hristos este în măsură să aducă şi astăzi o contribuţie activă şi efec
tivă la înlăturarea psihozei războiului, la educarea corespunzătoare a credincioşilor
şi la mobilizarea lor pentru' triumful vieţii.
4. Ce a mai rămas din Hiroşima şi Nagasaki după aruncarea bombei atomice, dc
Prof. Naomi Shohno (Japonia).
Autorul a făcut o prezentare statistică, menţionînd date cu privire la : energia
bombei A, puterea ei de distrugere, efectele provocate de radiaţiile atomice la Hiro
şima şi Nagasaki în raport cu diferitele distanţe, efectele ulterioare ale radiaţiilor
nucleare: cancerul (leucemia),-malformaţiile congenitale etc.
5. Concepţia biblică asupra dezarmării, de Rev. Ilia Orlov (U.R.S.S.). în prima
parte a referatului, autorul a expus principalele argumente scripturistice privind de
zarmarea. A analizat apoi sarcinile care revin Bisericilor creştine în lupta pentru
dezarmare, a înfăţişat caracterul imperativ al dezarmării, primejdia cursei înarmărilor
şi obiectivele ultime pe care (trebuie să le aibă în vedere dezarmarea.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a luat cuvîntul şi pe marginea acestui
referat, aducînd mai întîi completări biblice şi patristice ale argumentelor creştine
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în favoarea dezarmării. A subliniat necesitatea de a aborda şi a rezolva problemele
dezarmării de pe poziţii şi cu mijloace specific creştine, aducînd astfel o contribuţie
proprie la eforturile generale umane în această direcţie. In legătură cu afirmaţia Rev.
I. Orlov cu privire la indiferenţa unor Biserici creştine cu privire la problema dezar
mării, s-a arătat că în România toate cultele religioase conlucrează armonios şi activ
pe planul creştinismului practic la soluţionarea problemelor de Interes comun, şi în
primul rînd a apărării păcii în lume. Ecumenismul local, care a fost şi este remarcat
de
toţi cei ce ne vizitează ţara, este o realitate născută din condiţiile istorice în
care îşi desfăşoară activitatea cultele religioase. In continuare, s-a făcut o expunere
a raporturilor dintre Biserică şi Stat în România şi s-a reliefat-climatul favorabil în
care cultele îşi aduc aportul la sprijinirea vieţii noi a poporului român şi a aspira
ţiilor omenirii contemporane, în frunte cu cauza păcii.
Atît după prezentarea fiecărui referat în parte, cît şi la sfîrşitul tuturor acestora,
au avut loc discuţii, la care au participat majoritatea delegaţilor. Aceste discuţii s-au
referit la următoarele probleme:
— Dezarmarea trebuie abordată, discutată şi elucidată în contextul istoric
respectiv;
— Opinia publică, are un rol important, ea putînd să exercite o influentă
considerabilă ;
— Se impun eforturi sporite din partea creştinilor pentru traducerea în viaţă
a măsurilor pentru dezarmare;
— Responsabilitatea Bisericilor în această privinţă trebuie să aibă in vedere o
informare corespunzătoare a credincioşilor, o cooperare mai strînsă pe plan inter
naţional şi o cercetare tot mai aprofundată a diferitelor aspecte ale dezarmării;
— Negocierile în domeniul dezarmării pot avea succes numai prin sporirea
destinderii internaţionale şi îndepărtarea neîncrederii şi a urii dintre popoare ;
— Psihoza inevitabilităţii unui al treilea război mondial, marile rezerve de arma
ment deţinute de unele state, precum şi bazele militare străine pe teritoriile altor
ţări sînt piedici uriaşe pentru pacea lu m ii;
— învăţătura creştină cu privire la pace şi dreptate socială trebuie considerată
ca valabilă şi pentru domeniul dezarm ării;
— Bisericile creştine au datoria de a-şi preciza poziţia lor oficială cu privire
la dezarmare;
— Se consideră necesară convocarea unei conferinţe ecumenice mondiale a
tuturor Bisericilor creştine, avînd ca temă dezarmarea şi lupta împotriva foametei.
In cadrul lucrărilor, a fost prezentat participanţilor proiectul noului apel Stockholm pentru pace şi s-a discutat asupra sprijinirii acestuia.
La sfîrşitul lucrărilor, s-a întocmit un Comunicat, care — după discuţii şi amen
damente — a fost aprobat de cei prezenţi, urmînd a fi adus la cunoştinţă Biserici
lor membre.
După cuvîntul de încheiere rostit de preşedintele Subcomisiei, Rallia Ram, ^i
după mulţumirile aduse de Dr. Kâroly Toth organizatorilor întrunirii în Japonia, reuni
unea de la Oiso — s-a încheiat cu o rugăciune, în ziua de 26 iunie a.c.
«în aceeaşi seară, membrii Subcomisiei pentru dezarmare C.C.P. au avut o întîlnire la Tokio, cu un grup al adversarilor japonezi ai bombelor atomice şi cu hidrogen
— C.P.E.C. Cu această ocazie, a avut loc un schimb de păreri şi informări reciproce.
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LUCRĂRILE SEMINARULUI CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
DE LA SOFIA
La invitaţia Bisericii Ortodoxe Bulgare, între 17—-20 iunie 1976 au avut loc, la
Academia teologică «Sfîntul Clement de Ohrida» din Sofia, lucrările Seminarului Con
ferinţei Creştine pentru *Pace cu tema generală : Rezultatele Conferinţei pentru Secu
ritate şi Cooperare în Europa şi importanţa lor pentru Lumea a treia, la care au parti
cipat 70 delegaţi din 24 ţări.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Dl. Cezar Vasiliu, redactorul
Buletinului «Romanian Orthodox Church News» editat de Serviciul Relaţiilor Externe
Bisericeşti al Patriarhiei Române.
Lucrările Seminarului s-au deschis joi, 17 iunie, printr-un serviciu religios con
dus de P. S. Episcop Dometian, secretarul Sfîntului Sinod, în prezenţa Dl. Stoino
Barîmov, preşedintele Comitetului pentru Probleme de Culte şi a D-lui Dimitri Bratanov, preşedintele Comitetului Naţional Bulgar pentru securitate şi cooperare în
Europa, ca şi a reprezentanţilor cultelor din Bulgaria. La lucrări au participat dele
gaţi ai Conferinţei Bisericilor Europene, ai Comitetului Internaţional pentru Securitate
şi Cooperare în Europa de la Bruxelles, ai Conferinţei de la Berlin a credincioşilor
catolici din ţările Europei.
Past. Karoly Toth, secretar general al Conferinţei Creştine pentru Pace a făcut
o introducere, arătînd că scopul Seminarului este «de a aprofunda hotărîrile Actului
final de la Helsinki şi de a încerca rezolvarea unor probleme legate de securitate şi
cooperare în Europa faţă de ţările din aşa-zisa Lume a treia». Au rostit cuvîntări de
salu t: I. P. S. Mitropolit Pancratie de Stara Zagora, în numele Bisericii Ortodoxe Bul
gare ; Dl. Dimitri Bratanov, în numele Comitetului naţional bulgar pentru securitate
şi cooperare; Canonicul Raymond Goer, în numele Forum-ului de la Bruxelles, Prof.
G. Naqy, în numele Conferinţei Bisericilor Europene şi Rev. Jan Mara în numele
Conferinţei de la Berlin a credincioşilor catolici din ţările Europei.
LucrărileSeminarului au avut loc în reuniuri plenare şi pe grupe de lucru.
Referatul principal cu tema : «Rezultatele Conferinţei pentru securitate şi coo
perare în Europa şi importanţa lor pentru Lumea a treia». Influenţa unui sistem de
securitate în Europa asupra ţărilor în curs de dezvoltare, a fost alcătuit de Prof.
Josef Bognar (Ungaria) şi citit de Past. K. Toth. Referatul a prezentat contextul poli
ticii mondiale, consecinţele economice faţă de ţările în curs de dezvoltare, importanţa
situaţiei internaţionale şi sociale faţă de Lumea a treia şi necesitatea unei noi ordini
'economice internaţionale. Referatul a fost urmat de discuţii.
Delegatul român a precizat, în intervenţia sa, că este necesar ca tema generală
săfie analizată şi din punct de vedere teologic. După ce a amintit că Actul final de
la Helsinki înscrie la loc de cinste respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, inclusiv cea religioasă, a precizat că «marea responsabilitate în aplicarea
prevederilor Actului final revine conducătorilor şi guvernelor ţărilor semnatare, deci
popoarelor respective» şi a răspuns astfel la întrebarea : ce pot face creştinii pentru
a contribui, în mod eficient, la aplicarea principiilor Conferinţei pentru securitate şi
cooperare : «creştinii trebuie să se roage neîncetat pentru ca principiile de la Helsinki
să fie transpuse în v ia ţă ; creştinii trebuie să vegheze la punerea în valoare a tot
ceea ce a preconizat Actul final, prin intermediul tuturor parohiilor şi la toate nivelele
vieţii bisericeşti; creştinii trebuie să-şi aducă contribuţia, de pe poziţiile lor, la rea
lizarea unei noi ordini economice internaţionale; creştinii au o mare responsabili
tate în educaţia privind pacea, prin învăţămîntul bisericesc, prin propovăduirea cre
dinţei creştine, prin slujirea de către Biserici a popoarelor din care ele fac parte şi
a lumii întregi».
în încheiere a arătat că progresul ţărilor în curs de dezvoltare se poate realiza
prin eforturile susţinute ale acestora, la care trebuie să se adauge lărgirea colabo
rării internaţionale bazată pe echitate şi avantaj reciproc, pe un sprijin multilateral
şi pe contribuţia ţărilor industrializate.
Tot în reuniuni plenare au fost prezentate referate la cele 6 subteme.
Canonicul Raymond Goer (Belgia) a prezentat referatul la subtema I : Ideea
unui sistem de securitate europeană; Prof. Sestrimski (Bulgaria) la subtema II: Secu
ritatea şi cooperarea europeană ca premise ale rezolvării problematicii Lumii a treia ;
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Dr. Giinther Wirt (R.D.G.) la subtema I I I : Două concepţii asupra securităţii după
H elsinki; Prof. Anatoli Kuzneţov (U.R.S.S.) la subtema I V : Forţe potrivnice unei
politici care vizează cooperarea ; Dr. A. Thampy (India) la subtema V : Teza «superputerilor» şi Prof. Luis Rivera (Porto Rico) la subtema V I : Există o contradicţie nordsud ? Referatele la subteme au fost discutate în grupele de lucru.
Delegatul român a făcut parte din grupa I şi a luat cuvîntul de mai multe ori,
subliniind următoarele: a) alături de C.B.E. (Buckow 1975) şi C.C.P. (Sofia 1976) şi
C.E.B. se preocupă de rezultatele Conferinţei pentru securitate şi cooperare şi în acest
sens va organiza în iulie 1976 o consfătuire la Geneva ; b) România se pronunţă pen
tru desfiinţarea simultană a NATO şi a Pactului de la Varşovia, pentru promovarea
unui nou curs în relaţiile internaţionale, pentru destindere, colaborare şi încredere
între toate statele lumii, pentru măsuri concrete de dezangajare militară în Europa.
România, ca ţară socialistă şi ca ţară în curs de dezvoltare, acţionează pentru lăr
girea continuă a relaţiilor sale cu ţările în curs de dezvoltare, punînd la baza acestor
relaţii principiile deplinei egalităţi în drepturi, respectării independenţei şi suvera
nităţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc ; c) expresia
«Lumea a treia» este improprie, fiind necesară înlocuirea ei cu «ţări în curs de dez
voltare» etc.
Seminarul de la Sofia organizat de C.C.P. a alcătuit următoarele documente :
a) scrisoare către C.B.E.; b) scrisoare către C.E.B.; c) scrisoare către Comitetul inter
naţional de la Bruxelles ; d) scrisoare către Bisericile din Europa ; e) scrisoare către
organizaţiile regionale creştine ; f) comunicatul final.
Delegatul român a cerut Adunării plenare şi a obţinut introducerea în Comuni
catul final a următorului text: «Pentru accelerarea progresului ţărilor în curs de dez
voltare, eforturile făcute de aceste ţări pot fi susţinute în mod eficace prin extinderea
colaborării internaţionale bazată pe echitate şi avantaj reciproc, pe un sprijin multi
lateral şi pe colaborarea ţărilor industrializate».
închiderea reuniunii s-a făcut printr-un cuvînt al t)r. A. Thampy (India), vice
preşedinte al C.C.P., şi printr-un cult prezentat de Reverend Christie Rosa (Sri Lanka).
în seara zilei de 19 iunie, Prea Fericitul Patriarh Maxim al Bulgariei a oferit
o recepţie urmată de o masă oficială la care au luat parte membriiSfîntuluiSinod,
Dl. S. Barîmov, preşedintele Comitetului pentru probleme de culte,Dl. Goşkin, pre
şedintele Institutului pentru relaţii cu străinătatea. S-au rostit toasturi de către Prea
Fericitul Patriarh Maxim şi Episcopul Jan Michalko (Cehoslovacia), în numele Con
ferinţei Creştine pentru Pace.
Duminică, 20 iunie, participanţii au vizitat Mînăstirea Rila.
Delegatul român a vizitat o serie de monumente religioase şi istorice din Sofia,
ca şi biserica ortodoxă română «Sfînta Treime»- din capitala bulgară, întreţinîndu-se
cu P. C. Pr. Prot. Alexandru Munteanu, superiorul acestei biserici.
Luni, 21 iunie, delegatul român s-a întors la Bucureşti.

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
Parohia ortodoxă română din Baden-Baden
Eforturile deosebite ale Conducerii Parohiei ortodoxe române din Baden-Baden
sînt încununate şi de apariţia cărţii «Almanah-1976».
Cuvîntul de deschidere aparţine Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian prin
care Prea Fericirea Sa, rememorînd jertfelnicia fondatorilor capelei ortodoxe române
din Baden-Baden, adresează binecuvîntări ostenitorilor care s-au îngrijit de apariţia
Almanahului care cinsteşte jubileul de 110 ani de existenţă a capelei.
Totodată Prea Fericitul Patriarh Justinian adresează îndemnuri părinteşti citito
rilor'Almanahului de a păstra credinţa străbună şi de a iubi Biserica în care au auzit,
pentru prima oară- cuvîntul «Părintelui ceresc». Acestea vor dovedi rodnicia credinţei
pe care o mărturisesc şi vor face să fie cinstit şi respectat numele de român.
în paginile următoare este publicat calendarul propriu-zis pe anul 1976, împre
ună cu unele date demne de memorat, legate de istoria naţională şi de cea a Bisericii
noastre.
I.
P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei în evocarea Punte de înţelegere
şi prietenie remarcă importanţa istorică, naţională şi culturală a capelei din BadenBaden, aşezată pe culmea Michaelsberb din Baden-Baden, pe malurile riului Oos.
Capela în totalitatea şi frumuseţea ei, dar mai ales cupola reprezintă înveşnicirea pe aceste meleaguri a demnităţii şi evlaviei poporului român, priveliştea de
basm a pămintului românesc, permanenta aspiraţie a românului spre desăvîrşire,
pace şi dragoste.
Capela constituie, de asemenea, o punte de nestrămutată prietenie şi înţelegere
între poporul român şi cel german şi un locaş pentru statornicirea unui real ecume
nism creştin în lumea contemporană.
P. C. Pr. Prof. Dr. Petru Rezuş, face unele consideraţii pe marginea noilor idea
luri care trebuie să stăpînească omenirea zilelor noastre (La început de an). Liniştea,
pacea, revendicările sociale trebuie să călăuzească omenirea spre depăşirea vremii,
spre progres şi împliniri.
Regretatul preot Vasile Ştefan, fostul slujitor al capelei româneşti din BadenBaden semnează articolul Capela ortodoxă română «Mihail Sturdza» de la BadenBaden. 110 ani de la sfinţirea ei.
Capela a fost construită prin grija domnitorului Mihail Sturdza în memoria fiu
lui său, Mihail, care a murit la vîrsta de 17 ani, în ziua de 30 iunie 1863.
Lucrările de construcţie au fost încredinţate arhitectului Leo von Klenze, iar la
moartea acestuia (1864) arhitectului G. Dollmann. Capela a fost sfinţită la 1 noiembrie
1866, fiind înzestrată cu veşminte, cărţi, odoare şi toate cele de trebuinţă.
Autorul face în continuare descrierea arhitecturală şi picturală a capelei precum
şi modul de administrare a acesteia.
De asemenea, semnalează vizita din anul 1970 a Prea Fericitului Patriarh
Justinian care a constituit unul dintre evenimentele cele mai importante din viaţa
comunităţii legate de capela din Baden-Baden.
O frumoasă monografie a mînăstirii^ «Dealul» este prezentată de Al. A. Botez,
(Altarele de la Mînăstirea Dealul). Mînăstirea «Dealul», ctitoria evlaviosului domn
Radu cel Mare, constituie bătaia simbolică a inimii neamului românesc. Sub lespedea
din naosul bisericii se află capul lui Mihai Viteazul, voievodul întregitor de ţară şi
un înflăcărat susţinător al idealului unităţii românilor.
Studiul P. C. Pr. Prof. Niculae Şerbănescu, Creştinarea românilor, reliefează
următoarele id e i: latinitatea poporului rom ân; pătrunderea creştinismului pe terito
riul patriei noastre în secolele II şi III, fără a exista o dată fixă de încreştinare a
f
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poporului rom ân; atestarea documentară (dovezi istorice, arheologice, filologice etc.)
a faptului că procesul de creştinare a fost paralel cu procesul de formare a poporului
român (poporul român apare deci în istorie ca un popor creştin); creştinismul poporu
lui român este mai vechi decît al oricăruia dintre popoarele vecine ,* creştinismul a
constituit un factor de civilizaţie şi de unificare naţională pentru poporul nostru;
creştinismul este strîns legat de sufletul poporului nostru.
P. C. Pr. Prof. Teodor Bodogae evocă, în articolul Trei scriitori români din A rdeal:
Ioan Slavici, George Coşbuc şi Liviu Rebreanu, .personalitatea celor trei scriitori re
prezentativi pentru tot atîtea etape din istoria culturii româneşti din ultimii 150 de
ani. Slavici este între cei dintîi reprezentanţi ai curentului de încadrare a fenome
nului românesc în peisajul unitar al României întregite. George Coşbuc e «poetul
ţărănimii» şi al naturii iar Rebreanu unul dintre cei mai mari romancieri români.
Toţi trei formează o trinitate de valori spirituale fără de înţelegerea cărora pofilul
adevărat al românului şi al României în ultimul veac nu le-am putea înţelege pe
deplin.
Limba română, factor principal al păstrării unităţii de credinţă şi al conştiinţei
naţionale la români. Pr. Prof. Dumitru Radu, autorul acestui studiu, demonstrează pe
baza a nenumărate vestigii ale trecutului că religia creştină şi limba latină şi străromână — au constituit pentru poporul nostru un factor de civilizaţie, care l-a dife
renţiat de popoarele migratoare care îşi fac apariţia în Dacia după anul 275 şi le-a
unit în cadrul comunităţilor lui de obşti sau confederaţiuni de obşti. La sfîrşitul seco
lului VI şi începutul secolului V II nucleul etnicităţii romanice a poporului nostru
precum şi cel al entităţii lingvistice şi al spiritualităţii sale se constituise.
Grigore Tănăsescu în însemnarea O ctitorie umanistă românească — Asociaţia
internaţională «Ovidianum» ... ne informează că în august 1970 a fost constituită din
iniţiativa românească, Asociaţia internaţională «Ovidianum», cu sediul permanent în
Bucureşti. Asociaţia are menirea de a eterniza memoria poetului Publius JDvidius
Naso, primul cîntăreţ inspirat al străvechilor meleaguri româneşti. Primul Congres
internaţional al acestei asociaţii a avut loc în august 1972, pe pămîntul exilului lui
Ovidiu la Tomis, înfloritoarea Constanţă de astăzi. Congresul ovidian s-a desfăşurat
sub semnul confraternităţii umaniste, propice să adîncească prietenia între toţi cerce
tătorii operei lui Ovidiu şi pe această cale să contribuie la crearea unui climat adec
vat favorizării contactelor umane.
Cei 70 de membri ai Consiliului Asociaţiei «Ovidianum» reprezintă 16 ţări de
pe toate meridianele.
Următorul Congres va avea loc în vara anului 1976, la Su'lmona — (Italia),
locul de baştină al lui Ovidiu.
Pr. Prof. Dumitru Popescu semnează articolul Biserica şi lupta popoarelor pen
tru independenţă.
Particularitatea majoră care caracterizează procesul constituirii noilor popoare
pe arena istoriei, faţă de procesul mai vechi, constă în convingerea că independenţa
externă şi internă a unei naţiuni este indisolubil egată de progresul ei economic
şi social.
în contextul actual în care lupta popoarelor pentru independenţă nu constă
doar în eliberarea lor de o dominaţie externă ci şi în eliberarea naţiunii de domi
nare şi exploatarea unor centre de putere pe plan intern, Biserica, slujitoarea ade
văratului Dumnezeu nu rămîne pasivă ci se angrenează cu toate forţele ei spirituale
şi umane. Un exemplu concret al acestei participări este şi noua teologie a elibe
rării care izvorăşte din ideea că adevărata eliberare constă în transformarea struc
turilor sociale, baza esenţială a progresului economic, social şi cultural, menit să
consolideze independenţa şi suveranitatea fiecărei naţiuni.
Unitatea creştină în Hristos este din punct de vedere ortodox o unitate sobor
nicească, dînd posibilitatea fiecărei Biserici să rămînă deschisă relaţiilor ecumenice
cu alte Biserici şi popoare, să respecte naţionalităţile conlocuitoare şi să păstreze
relaţii frăţeşti cu Bisericile lor, dar să se insereze profund în viaţa fiecărui popor şi
naţiuni, identificîndu-se cu aspiraţiile naţiunii de .progres, libertate şi independenţă
aşa cum o dovedeşte întreg trecutul Bisericii noastre.
Biserica Ortodoxă Română în decursul veacurilor a luptat pentru unitatea şi in
dependenţa neamului sub multiple planuri. Datorită legăturii strînse pe care a avut-o
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cu poporul, Biserica noastră a contribuit, prin păstrarea legii strămoşeşti în popor,
la dezvoltarea şi adîncirea conştiinţei de unitate naţională, premisă fundamentală a
independenţei.
Deşi teologia eliberării, a speranţei şi cea a revoluţiei reprezintă nişte dezvol
tări noi, de ultimă oră ale teologiei contemporane, Biserica Ortodoxă Română, dato
rită, strînsei legături pe care a avut-o cu poporul, a susţinut şi a luptat, în numele
lui Hristos şi al Evangheliei Sale, pentru libertate, independenţă şi suveranitatea
naţiunii române.
Prof. Ecaterina Branişte semnează evocarea Un mare prozator ardelean: Ion
Agîrbiceanu. Născut la 19 septembrie 1882 în satu'l Cenad din judeţul Alba, dintr-o
familie de ţărani, Ion Agîrbiceanu studiază teologia la Blaj şi Budapesta, fiind hiro
tonit preot. Copilăria petrecută la ţară, cultura bogată acumulată în anii de şcoală,
cunoaşterea profundă a literaturii române şi străine, dar mai ales experienţa sa de
viaţă şi cunoaşterea directă a realităţilor vieţii din părţile Transilvaniei vor constitui
izvorul bogat al operei sale literare, scrisă de-a lungul a mai mult de şase decenii.
Prin specificul activităţii sale de preot în diverse parohii de ţară, Ion Agîrbiceanu a
avut prilejul să vină în contact cu toate categoriile sociale şi cu toate frămîntările
şi suferinţele umane din Transilvania de altă dată. De aceea, în opera sa el va realiza
o amplă frescă a vieţii satului şi a oraşului transilvănean de la sfîrşitul secolului al
XlX-lea şi din prima jumătate a secolului nostru.
Alături de viaţa oamenilor, natura ocupă un loc important în opera sa, consti
tuind adesea un fundal pe care se proiectează desfăşurarea vieţii omului, iar uneori
ea este chiar personajul principal.
Opera scrisă a lui Agîrbiceanu pledează pentru armonia spirituală, pentru desăvîrşirea etică a omului. El a îmbogăţit literatura noastră cu peste 80 volume de schiţe,
povestiri, romane şi însemnări autobiografice, care l-au impus în conştiinţa cititorilor
săi ca pe unul dintre cei mai mari prozatori români.
Ion Agîrbiceanu a murit la 28 mai 1963.
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea conştiinţei naţionale româneşti.
Autorul, Pr. Prof. Mircea Păcurariu, consemnează că Biserica ortodoxă Română a fost
alături de popor în toate luptele lui pentru independenţa naţională şi emancipare
socială, ceea ce a însemnat că Biserica şi-a adus o contribuţie însemnată la formarea
şi dezvoltarea conştiinţei de unitate naţională, la transmiterea ei din generaţie în
generaţie pentru ca să devină realitate la 1 decembrie L918.
Biserica Ortodoxă din cele trei ţări româneşti a fost în permanenţă conştientă
de rolul care îi revenea în susţinerea unităţii sufleteşti a poporului român de pre
tutindeni.
Ideea de unitate naţională s-a afirmat prin însăşi legăturile existente între Bi
sericile celor trei ţări române, în special prin legăturile Bisericii din Transilvania cu
ierarhii şi domnii din Ţara Românească şi Moldova.
La întărirea conştiinţei unităţii de neam, limbă şi credinţă a tuturor românilor
un rol însemnat l-au avut cărţile bisericeşti, fie în manuscris, .fie tipărite, precum
şi tipografii şi zugravii de biserici care treceau dintr-o parte în alta a Carpaţilor.
Dar Biserica prin slujitorii ei, a sprijinit ideea de unitate naţională şi prin
participarea acestora la toate acţiunile poporului pentru independenţă, libertate şi
unitate.
Libertatea religioasă in Republica Socialistă România, de Pr. Prof. Mircea Chialda.
Prin legislaţia şi măsurile luate, Statul nostru asigură şi garantează, în primul rînd,
dreptul fiecărui cetăţean al său de a crede, de a aparţine unei Biserici, confesiuni
religioase sau cult şi deci de a împărtăşi sau nu o credinţă religioasă. Asigurînd şi
garantînd libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă pe întreg cuprinsul ţării şi
pentru toţi cetăţenii săi, Statul român vine şi întăreşte libertatea religioasă a aces
tora, împiedicînd prozelitismul şi orice discriminare între cetăţeni pe motive de or
din religios şi sancţionînd ura confesională manifestată prin acte care stînjenesc
libera exercitare a unui cult religios. Aplicarea consecventă a principiului libertăţii
religioase şi al egalei îndreptăţiri a cetăţenilor la această libertate, se concretizează
apoi prin egalitatea tuturor cultelor în faţa legilor statului şi a egalităţii lor de drep
turi şi de obligaţii, precum şi a tratamentului lor egal din partea statului. Dezvol
tarea armonioasă a bunelor relaţii dintre toate cultele din România este expresia
axării lor pe înfrăţirea statornicită şi realizată astăzi între poporul român şi naţio
nalităţile conlocuitoare.
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Biserica Ortodoxă Română ca şi celelalte Culte sprijină de pe poziţia lor şi cu
mijloacele de oare dispun, iniţiativele şi acţiunile obşteşti pentru bunăstarea între
gului nostru popor precum şi pentru întărirea unităţii moral-sociale şi naţionale.
Slujind această unitate, Cultele răspund afirmativ nu numai la năzuinţele şi
aspiraţiile poporului nostru ci şi la marile şi nobilele aspiraţii ale lumii contempo
rane: pacea, libertatea, egalitatea, dreptatea socială, cooperarea şi înfrăţirea între
toate popoarele pentru bunăstarea şi fericirea tuturor.
Stancu Ilin semnează articolul Tudor Vianu — tinereţea unui umanist. Dosarul
doctoratului la Tubingen în care autorul face unele consideraţii pe marginea for
maţiei filozofice a lui Tudor Vianu. Stancu Ilin afirmă că formaţia lui Tudor Vianu
e datorată unei atmosfere de efervescenţă intelectuală de început de veac care în
România a dus la acea sublimare artistică atît de originală care se numeşte literatura
dintre cele două războaie mondiale.
Trăsăturile şi credinţele artistice ale clasicismului francez şi neoumanismului
german vor constitui pentru Tudor Vianu baza de referinţă filozofică şi estetică per
manentă.
De altfel Tudor Vianu şi-a luat doctoratul la Tubingen unde este înregistrat
sub cota 103/105 dosarul său de doctorat.
Pagini de istorie comună. Din lupta românilor şi saşilor din Transilvania pen
tru dreptate socială, de Sebastian Şebu. Autorul după ce ne prezintă succint istoria
saşilor din Transilvania, menţionează unele evenimente istorice în cadrul cărora popu
laţia săsească şi cea românească s-au sprijinit reciproc.
Pr. Prof. Dumitru Fecioru (Ecumenismul local din România) reliefează aportul
deosebit al Prea Fericitului Patriarh Justinian la crearea ecumenismului local din Ro
mânia fapt ce duce la înlăturarea urei şi luptei confesionale, a şovinismului şi urei
de rasă, a prozelitismului. Cultele respectă credinţa celorlalte, trăiesc în pace şi bună
înţelegere, colaborează unele cu altele etc.
Viaţă şi muncă în spirit de frăţietate creştină. Românii ortodocşi şi saşii lute
rani de-a lungul veacurilor, de Pr. Prof. Mircea Păcurariu. Autorul consemnează că în
istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania şi a Bisericii luterane săseşti de
aici, atît clerul cît şi credincioşii au manifestat întotdeauna o atitudine de respect re
ciproc. Trăirea unei vieţi în spirit de frăţietate creştină s-a concretizat prin : folosirea
limbii naţionale în c u lt; organizarea de şcoli elementare şi licee confesionale în
care predau şi studiau împreună saşi şi rom âni; traducerea de cărţi teologice lute
rane în româneşte şi invers; participarea laicilor la conducerea bisericească; reşe
dinţa cîrmuitorilor bisericeşti în acelaşi oraş; acţiuni comune de interes social şi
politic.
Sub Tegmine fagi, de Laurenţiu Groza, constituie o descriere a Bucovinei, Ţara
Fagilor, pitorească vatră a Moldovei şi leagăn istoric, nucleu al spiritualităţii româ
neşti. Autorul poposeşte imaginar, prin intermediul gîndurilor, la fiecare mărturie
istorică mai importantă de pe pămîntul bucovinean.
In continuare Almanahul mai cuprinde rubricile : «Comunităţi ortodoxe române
poşte hotare», «Cronica Patriarhiei Române pe anul 1975» şi rezumatul în limba ger
mană a întregului cuprins.
Partea finală a Almanahului constituie o ultimă şi pioasă amintire («In memoriam») a preotului Vasile Ştefan care a murit la 20 ianuarie 1976, după ce a fost
slujitor al capelei ortodoxe române din Baden-Baden de la 1 martie 1968.

Parohia ortodoxă română din Geneva (Elveţia)
Buletinul «învierea», anul II, nr. 2/1976. — Pr. Prof. Ion Bria, în articolul Invicre-Euharistie-Biserică afirmă importanţa praznicului învierii prin comuniune euhailstică la fiecare Liturghie pentru Biserica Ortodoxă. Vulnerabilitatea unei Biserici
provine nu atît din faptul că ea nu se preocupă de problemele sociale ale zilei, sau
<m nu se adaptează contextului istoric ci mai ales din aceea că ea îşi pierde treptat
Identitatea ei originală, autentică, aceea de a fi Trupul real al lui Hristos, cel înviat,
ncmnul anticipat al împărăţiei viitoare a lui Dumnezeu, pentru toţi credincioşii care
UAmînzesc şi însetoşează de pîinea şi băutura vieţii veşnice.
ii o u. _. 4
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Flashes sur la vie de VEglise orthodoxe en Roumanie este reproducerea artico
lului apărut în «Episkepsis», no. 148/din 1 iunie 1976, în care este subliniată ideea
unei ortodoxii româneşti înfloritoare, plină de speranţă în perspectivele viitorului.
Momente istorice ale continuităţii neîntrerupte şi luptei pentru unitate a po
porului român în spaţiul dacic. Constituirea statului naţional este rezultatul luptei
de secole a tuturor românilor, descendenţi ai vechii populaţii dace, romanizate, care
a trăit fără întrerupere pe teritoriul pe care s-a născut.
încă de la formarea statului dacic de către Burebista în secolul I şi care îşi avea
centrul în Transilvania, de la epoca sa înfloritoare sub Decebal şi apoi de-a lungul
a două milenii de existenţă, pînă în ziua de azi, românii au trebuit să ducă lupte
grele pentru a-şi constitui şi apăr-a fiinţa proprie, entitatea lor naţională.
Numeroase sînt faptele şi argumentele care demonstrează fără echivoc că, în
ciuda tuturor vicisitudinilor timpurilor, nu ne-am părăsit niciodată pămîntul stră
moşesc iar continuitatea noastră nu poate fi pusă la îndoială. Mărturii veridice în
acest sens stau formaţiunile statale din Transilvania, Ţara Românească şi Dobrogea,
închegate pînă în secolul al IX-lea, complexele arhitecturale ale timpului. Deosebit
de semnificative sînt şi monumentele şi obiectele creştine datînd din secolele IV şi
V, tocmai în perioada cînd creştinismul începe să se consolideze în Dacia. Apoi,
mărturiile scrise şi cele istorice demonstrează inconsistenţa teoriei abandonării Da
ciei de către locuitorii ei odată cu retragerea romanilor şi dovedesc că în fosta
provincie a rămas o populaţie numeroasă care va da naştere mai tîrziu poporuluiromân şi limbii române.
50 de ani de la semnarea tratatului de la Trianon. Trianon-ul, pentru români
are o deosebită semnificaţie istorică : recunoaşterea unirii tuturor pămînturilor stră
moşeşti, cauza sfîntă a întregului popor român. Tratatul de la Trianon încheiat la
4 iunie 1920 reprezintă recunoaşterea internaţională solemnă a actului istoric în
făptuit la 1 decembrie 1918, desăvîrşirea Statului naţional român prin unirea şi a
Transilvaniei cu Patria mamă. Acest act nu face decît să consfinţească dreptul legi
tim al poporului român asupra teritoriilor pe care s-a născut şi s-a format ca fiinţă
naţională.
In acest număr al buletinului, A.R. semnează monografia Mînăstirile ortodoxe
din Moldova, şi începe cu Mînăstirea Neamţ, anunţînd continuarea incursiunii sale
la celelalte mînăstiri, în numerele ulterioare ale publicaţiei.
Autorul după ce se ocupă de determinarea etimologică a cuvîntului «Neamţ»
face o descriere a. împrejurimilor Mînăstirii şi apoi se opreşte asupra arhitecturii,
picturii şi obiectelor de valoare existente în Mînăstirea Neamţ.
Acest număr al buletinului mai cuprinde poezia «înviere» (George Dumitrescu),
rubrica : «Aphorisme de Brâncuşi» şi o explicare etimologică a rugăciunii «Tatăl nos
tru» în româneşte, semnată de Prof. J. Degiorgis (Le Pater dans la liturgie rou
maine)
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DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI
PATRIARHIA CONSTANTINOPOLULUI
MASURI ALE PATRIARHIEI ECUMENICE. — Sanctitatea Sa Demetrios I, Pa
triarhul Constantinopolului a dat o enciclică ce se adresează arhiepiscopiilor grecoortodoxe din Europa, America şi Australia, prin care le-a comunicat, că la cererea
acestora, Sfîntul Sinod al Patriarhiei Ecumenice îngăduie oficierea Sfintei liturghii
în ajunul sărbătorilor sfinţilor, cînd acestea cad într-o zi de lucru.
în duminicile şi sărbătorile ce cad duminica, Sfînta liturghie se va săvîrşi riiai
departe dimineaţa. Acolo unde există totuşi motive temeinice, se îngăduie obiceiul
creştin al Bisericii primare, potrivit căruia Sfînta liturghie se oficia în ajunul acestora.
ÎNTÎLNIRE ECUMENICĂ. — Cu prlejul Sfintelor Paşti, 1976, pentru prima dată
ierarhia ortodoxă din Franţa, compusă din MitropoliUil Meletios (ca preşedinte), din
partea Patriarhiei Ecumenice, Mitropolitul George de Siracuza, Episcopul Pierre L'Huillier de Chersonese (exarhul Patriarhiei Moscovei), P. S. Episcop Lucian Făgărăşanul,
din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală
şi Episcopul Ieremia de Sasima au făcut o vizită arhiepiscopului romano-catolic de
Paris, cardinalul Frangois Marty.
PERSPECTIVE ŞI REZULTATE. — Mtropolitul Meliton de Calcedon, trimisul ex
traordinar al patriarhului ecumenic de Constantinopol Demetrios I, însoţit de Mitropo
litul Damaskinos de Tranupolis (secretarul pentru pregătirea lucrărilor Marelui Sinod
ortodox) şi secretarul misiunii, Pr. George Tzetzis au terminat de curînd un lung tur
neu prin toate ţările în care există Biserici Ortodoxe răsăritene, în care au avut
convorbiri cu conducătorii de Biserici, ierarhi şi teologi, constatîndu-se dorinţa una
nimă de a se convoca un Mare sinod panortodox, care să dezbată problemele ce
preocupă Bserica Ortodoxă. Vizitele au avut un caracter neoficial, iar hotărîrile luate
nu comportă nici o obligativitate din partea Bisericilor Ortodoxe. Cu prilejul unei ast
fel de vizite, mitropolitul Meliton de Calcedon a declarat că «Patriarhia Ecumenică
prevede ca în toamna viitoare să aibă loc o adunare presinodală care va studia
două puncte : temele Marelui Sinod şi metoda de lucru a acestuia».
S-a decis, deja, ca o nouă listă a temelor să fie redactată şi că cea redactată
în 1961 la prima conferinţă panortodoxă de la Rodos, să fie schimbată. Patriarhia Ecu
menică a redactat o nouă listă a temelor, care cuprinde problemele actuale ale Bi
sericilor Ortodoxe. Această listă, după ce va fi aprobată de toate Bisericile Ortodoxe,
va face obiectul muncii sinodului, «sinod ce va fi de scurtă durată».

PATRIARHIA ANTIOHIEI
CREŞTINII ORTODOCŞI DIN LIBAN DORESC PACE. — Cu prilejul Sfintelor
Paşti, 1976, Sanctitatea Sa Elias, Patriarhul Antiohiei a făcut un călduros apel la
toţi libanezii «să pună capăt vărsării de sînge şi tragediei prin care trece ţara».
ACADEMIE TEOLOGICĂ ORTODOXĂ RECUNOSCUTĂ DE AUTORITĂŢILE LI
BANEZE. — Academiei greco-ortodoxe «Sfîntul Ioan Damaschin» din mînăstirea Balamand (Patriarhia Antiohiei), i s-a recunoscut de curînd, dreptul de instituţie pu
blică.
Prin aceasta, acest aşezămînt teologic ortodox este pus de către forurile de
stat, pe picior de egalitate cu Universitatea catolică «Sfîntul Iosif» şi «Universitatea
umericană Evanghelică» din Beirut.
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PATRIARHIA MOSCOVEI
O DELEGAŢIE A BISERICII ORTODOXE RUSE LA SFÎNTUL MUNTE ATOS. —
Cu prilejul unui pelerinaj recant al unor ortodocşi ruşi la Muntele Atos, Arhiepis
copul Bartolomeu de Taşkent şi al Asiei Centrale (conducătorul delegaţiei) a acordat
un interviu unui corespondent al agenţiei de presă «Novosti», în care a reamintit
relaţiile frăţeşti existente între cele două Biserici, Biserica Ortodoxă Rusă şi Bise
rica Ortodoxă Greacă, — evocînd vizitele în Grecia ale patriarhilor ruşi Alexei (1960 şi
1964) şi Pimen (1972), ca şi participarea rusă «la ceremoniile celui de al Vl-lea cen
tenar al morţii Sfîntului Grigorie Palamas» (1954) ca şi delegaţiile ce au vizitat Bi
serica Ortodoxă Rusă.
NOI REPREZENTANŢI AI PATRIARHIEI MOSCOVEI PESTE HOTARE. ---San
ctitatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei şi al întregii Rusii, a făcut noi numiri în re
prezentanţele permanente ale Bisericii Ortodoxe Ruse pe lîngă Biserica Ortodoxă Bul
gară şi Patriarhia Alexandriei. Delegat al Sanctităţii Sale pe lîngă Patriarhul Maxim al
Bulgariei şi conducător al «podvoriei» ruse din Sofia, a fost numit stareţul Nikita Iuraşevici, iar ca exarh în Alexandria, pe lîngă Patriarhul Nicolae al Vl-lea, protoiereul
Ivan Orlov.
SFÎNTA EUHARISTIE IN DIALOGUL DINTRE BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ ŞI
BISERICA EVANGHELICĂ DIN R. F. GERMANIA. — Recent a avut loc la Arnoldsheim,
în R.F. Germania, cel de al VH-lea dialog teologic dintre teologii Bisericii Ortodoxe
Ruse şi cei ai Bisericii Evanghelice din R. F. Germana. Dialogul a avut ca temă pro
blema Sfintei Euharistii. A tît conducătorul delegaţiei Bisericii Evanghelice din R. F.
Germania, I. Held, cît şi cel al Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Filaret de Kiev,
au declarat că într-adevăr contactele de pînă acum dintre cele două Biserici au con
tribuit nu numai la relaţiile bisericeşti ci şi la îmbunătăţirea relaţiilor dintre R.F. Ger
mania şi Uniunea Sovietică.

BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI
ÎNTÎISTÂTĂTORUL BISERICII ORTODOXE A GRECIEI A VIZITAT BISERICA
ORTODOXA BULGARA ŞI BISERICA ORTODOXA RUSA. — Prea Fericitul Serafim,
Arhiepiscopul Atenei şi primatul Bisericii Ortodoxe a Greciei a făcut o vizită Bise
ricii Ortodoxe Bulgare şi Bisericii Ortodoxe Ruse, în prima jumătate a lunii iunie
a.c., fiind însoţit de episcopi şi teologi greci.
In Bulgaria, Prea Fericitul Serafim a fost primit de către Dl. Todor Jivkov, care
i-a acordat o înaltă distincţie bulgară. Prea Fericirea Sa a declarat că vizita sa a fost
făcută cu scopul de a întoarce vizita Patriarhului Maxim al Bulgariei făcută acum
cîţiva ani Bisericii Ortodoxe a Greciei, pentru consolidarea legăturilor frăţeşti dintre
cele două Biserici surori ca şi dintre popoarele ţărilor din Balcani.
CERCETAREA MANUSCRISELOR ATONITE. — Institutul patriarhal de studii
patristice, întemeiat la 6 aprilie 1965 la «Mari Vlatadon» în Grecia printr-un tomos
patriarhal, şi-a luat sarcina să examineze cu prioritate manuscrise cu valoare excep
ţională ce se află în mînăstirile din Muntele Atos. Institutul a publicat deja trei vo
lume, cuprinzînd manuscrisele mai valoroase din Mînăstirile Protaton, Dionisiu, Kutlumuş, Xeropotamu, Iviron, Hagiu, Hilandarion şi altele.
Printre manuscrisele prezentate se disting evangheliare, tetraevangheliare şi opere
liturgice

BISERICA ORTODOXĂ A CEHOSLOVACIEI
Buletinul «Episkepsis», publică în nr. 149 din 15 iunie 1976 (p. 6— 9) o precizare
a protopresbiterului ceh George Novak despre Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia,
autorul aducînd precizări şi elemente noi din istoria Ortodoxiei în Cehoslovacia.
Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia este socotită continuatoarea operei sfinţi
lor fraţi Chirii şi Metodiu, apostolii slavilor, care au venit în anul 863 în ţinutul
■f
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ceh şi slovac trimişi de patriarhul Fotie şi de împăratul Mihail al III-lea, la cererea
prinţului Rastislav, pentru a răspîndi aici creştinismul. După moartea lui Metodiu
în 885, papa Ştefan al III-lea a scris prinţului Sviatopik pe care (ca primat) îl nu
mea Wiching, să condamne pe Metodiu, să interzică liturghia în slavonă şi să ceară
excomunicarea şi exilarea tuturor membrilor Bisericii slavone. De asemenea, preoţii sla
voni au fost exilaţi iar bisericile de rit oriental au fost dărîmate şi Biserica latinizată.
După cum dovedesc originea şi strălucirea mînăstirii slavone Sazava din Boemia (sec. XI), Biserica de Răsărit a persistat totuşi multă vreme în inima poporului,
în epoca apartenenţei sale la ritul oriental, naţiunea cehă se putea mîndri de a so
coti printre sfinţii ei pe Venceslav, Ludmila, Ivan Cehul şi Procopie de Sazava. După
schisma din 1054 s-au păstrat trăsături ale Bisericii ortodoxe în acele teritorii.
Mişcarea husistă a căutat să continue credinţa ortodoxă. Ieronim de Praga, prie
tenul lui Ioan Hus şi doctor al universităţilor din Paris, Koln, Oxford şi Praga, a fost
convertit la Ortodoxie în cursul călătoriilor sale în Rusia. Ca şi Hus, el a fost con
damnat să fie ars pe rug (1415, 1416) îndeosebi pentru că îmbrăţişase ortodoxia.
Ucenicii lor au cerut să fie primiţi în Biserica Orientală, dar negocierile an eşuat
din cauza căderii Constantinopolului (1453). Credinţa ortodoxă a supravieţuit în schimb
în Răsărit, în Slovacia, pînă la proclamarea unirii cu Roma în anul 1649. Dar la în
ceputul secolului XX, comunităţi întregi au trecut din nou de partea Ortodoxiei. Toate
comunităţile ortodoxe de dincolo de graniţele imperiului austro-ungar, ţineau din punct
de vedere canonic la jurisdicţia Mitropolitului sîrb de Karloviţ.
După primul război mondial, un preot romano-catolic, Mathias Pavlik, s-a pus
în fruntea unei mişcări de revenire la Ortodoxie. Ajuns episcop de Gorazd, el a înzes
trat -Biserica cu tot ce avea nevoie pentru a supravieţui. Astfel, el a redactat şi pu
blicat numeroase cărţi istorice, juridice şi liturgice, şi a creat o terminologie teologică
cehă, atît în domeniul dogmatic cît şi în cel istoric. Catehismul său ortodox este deo
sebit. Eparhia sa autonomă număra în jurul a 25.000 de credincioşi. în 1942 el a fost
executat de către nemţi din cauza activităţii sale patriotice şi Biserica Ortodoxă
Cehoslovacă a fost desfiinţată.
în Slovacia, după eliberarea în 1918 de sub tutela ungară, s-a început o reve
nire lentă a Ortodoxiei. Prin 1930 se puteau număra 26 parohii ortodoxe şi 25.000
de credincioşi sub jurisdicţia Episcopului de Mukaciov-Presov. In timpul celui de-<al
doilea război mondial, teritoriul ortodocşilor a fost împărţit între Ungaria şi Slovacia,
iar Episcopul a fost arestat.
■în 1945 după eliberare, Bisericile Ortodoxe atît cehă cît şi slovacă, au rugat
Biserica Ortodoxă rusă să le primească în jurisdicţia ei şi să le numească un Epis
cop, cerînd în acelaşi timp Bisericii sîrbe să renunţe la autoritatea ei canonică asu
pra lor. Ca urmare a înţelegerii dintre cele două Biserici, Biserica Ortodoxă Ceho
slovacă şi-^a realizat speranţele. Patriarhul Alexei şi Sfîntul Sinod Rus i-au recunoscut
autonomia, precum şi rînduiala administrativă şi liturgică introdusă de Gorazd şi i-au
trimis pe Arhiep. Elefterie ca Exarh al noii Biserici, supusă ascultării canonice ruseşti.
In anul 1947, 30.000 de cehoslovaci ortodocşi au fost repatriaţi din Volchinia,
iar în 1950 uniaţii, adunaţi la Presov în Slovacia au hotărît să revină la Ortodoxie
ceea ce a adus o creştere de circa 330.000 de credincioşi.
După cîţiva ani, Biserica a fost împărţită în 4 eparhii: Praga, Olomuc, Presov
şi Mihalovce. Ele au actualmente 134 preoţi pentru 189.000 de credincioşi. Din 1951
funcţionează la Presov o Facultate de teologie ortodoxă, care scoate o revistă teolo
gică. Două reviste lunare în limbile cehă, rusă şi ucraineană, dau informaţii despre
viaţa Bisericii. Clericii sînt salarizaţi de către stat ca şi funcţionarii publici. Parohiile
ortodoxe organizează cursuri de instruire religioasă. Relaţiile cu Biserica romano-catolică rămîn complexe în special din cauza problemei uniaţilor.
în 1951 a avut loc proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Cehoslovace.
Episcopul Ioan a devenit Mitropolit de Praga şi al întregii Cehoslovacii, urmînd,
în 1965, Mitropolitul Dorotei.
Forul suprem în Biserică este Consiliul Mitropolitan, alcătuit pe jumătate din
membri laici. Ca limbi liturgice sînt în uz limba cehă şi paleoslavă. Din 1963 Biserica
Cehoslovacă este membră a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, şi a participat la
Conferinţele Bisericilor Europene din Nyborg precum şi la Conferinţele Panortodoxe de
In Rodos (1961, 1963). Ea colaborează, de asemenea, şi cu C.C.P.
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PREMIUL « M Ă R U L D E A U R » DECERNAT DE F. I. J. E. T.
ZONEI TURISTICE BUCOVINA
în ziua de 26 aprilie, la Mînăstirea Moldoviţa, înălţată de Petru
Rareş la 1532, a fost decernat, înr-un cadru festiv, de către Federaţia
Internaţională a ziariştilor şi scriitorilor de turism, premiul «M ărul de
Aur» zonei turistice Bucovina.
Numeroase biserici şi mînăstiri, monumente isorice şi de artă din
nordul Moldovei, se impun, alături de alte asemenea monumente din
ţara noastră, ca valori inestimabile ale culturii şi civilizaţiei medievale.
Preluînd din moştenirea bizantină elemente de arhitectură şi pic
tură, artiştii anonimi au dat o notă specifică, de originalitate, acestor cti
torii prin stil şi compoziţie, prin pictură etc., reuşind, astfel, să integreze
monumentul cadrului natural şi armoniei acestuia.
Prin aceasta, monumentele noastre bisericeşti şi de artă se înca
drează civilizaţiei post-bizantine şi, în acelaşi timp, se individualizează
ca opere de artă ale creştinismului oriental. «Tocmai de aceea — spunea
Georges Oor, preşedintele Juriului de decernare a premiului — acest
pămînt binecuvîntat merită a fi depozitarul «M ărului de Aur». Simbol
care trebuie să facă din aceste locuri, în care monumentalul s-a împle
tit atît de armonios cu natura, o zonă a turismului permanent intensiv;
Un popas în care omul trebuie să rămînă, să se pătrundă de frumuse
ţea acestor locuri, a valorilor lui, între aceşti oameni ai Bucovinei, fău
ritori mai vechi şi mai noi ai acestor frumuseţi».
Decernarea «M ărului de Aur», fruct al «îm plinirii şi al perfecţiunii»
pentru felul cum sînt restaurate, păstrate şi valorificate aceste m onu
mente de cultură românească reprezintă de fapt o consacrare a acestora
pe plan european şi, în acelaşi timp, o apreciere a grijii permanente
pe care Conducerea Patriei noastre o acordă trecutului istoric şi năzuin
ţelor, dintotdeauna, ale poporului român «de a trăi liber şi prosper».
«Mărul de Aur» — spunea Jean Paul Delfeld (Belgia), preşedintele
F.I.J.E.T. — , aşişderea ramurii de măslin, aduce de fapt, pacea şi prie
tenia Europei pe un păm înt dăruit cu minuni».
La serbarea acestui eveniment au laut parte : I.P.S. Iustin, M itro
politul Moldovei şi Sucevei, Dl. M iu Dobrescu, preşedintele Consiliului
Popular Judeţean Suceava, D-l Ioan Cosma, ministrul Turismului, repre
zentanţi ai F.I.J.E.T., reprezentanţi ai corpului diplomatic, ziarişti ş.a.
«Mărul de Aur» se află expus în muzeul M înăstirii Moldoviţa.

GRIJA PENTRU VALORILE NOASTRE RELIGIOASE
SI DE ARTĂ BISERICEASCĂ
Fiecare popor, în spaţiul său geografic firesc, îşi produce valorile materiale
şi spirituale cu specificul său naţional care-1 diferenţiază de alte popoare. Dar acest
specific naţional, această diferenţiere este totodată şi elementul principal cu care se
realizează, -prin armonie, unitatea internaţională a popoarelor, precum şi tezaurul lor
comun de valori ce definesc natura umană. De aceea, şi formula care sintetizează
procesul istoric al evoluţiei lumii noastre este, «prin naţional la internaţional». Re
zultă de aici, că fiecare popor are datoria de a se îngriji de valorile sale, ele fiind,
în cel mai înalt grad, acelea care-1 reprezintă în cultura şi în civilizaţia lumii. Nu
poţi cunoaşte istoria unui popor fără -a-i cunoaşte şi valorile, iar un popor care nu-şi
respectă valorile, nu-şi respectă însăşi existenţa. Valorile materiale şi spirituale for
mează patrimoniul naţional care, oricît de deosebit ar fi de la popor la popor, impune
respect şi pretinde a fi valorificat, adică a fi păstrat în cele mai bune condiţiuni şi a
fi îmbogăţit în mod permanent; iar respectul şi valorificarea propriului patrimoniu
naţional este o formă superioară de patriotism.
în patrimoniul patriei noastre, valorile religioase şi de artă bisericească îşi au
însemnătatea lor în domeniul culturii naţionale, îndeosebi în istorie şi în artă. Pentru
Biserica noastră, aceste valori, datorită naturii lor, au o însemnătate în plus, întrucît ele n-au încetat să-i aparţină ca purtătoare ale mesajului ei, cele mai multe ser
vind încă desfăşurării actelor de cult. De aceea, în ce-i priveşte pe credincioşii Bisericii noastre, cler şi popor, grija pentru aceste valori e o îndatorire permanentă
ce se exprimă prin sentimentul religios şi prin cel patriotic. Iar îndatorirea aceasta
permanentă se cuvine cu atît mai evidenţiată astăzi, ou cît ea se încadrează şi în
semnificaţia Anului european al patrimoniului arhitectural lansat sub deviza «Un
viitor pentru trecutul nostru», precum şi în' preocupările actuale din ţara noiastră
privind educaţia cetăţenească.
i
Oricine ştie ce sînt valorile religioase şi de artă bisericească; mînăstiri, schi
turi şi biserici de mir cu anexele lor; troiţe, icoane, epitafe, antimise, veşminte li
turgice şi diferite obiecte de cult; manuscrise, codici, cărţi de cult şi de învăţătură,
pisanii şi chiar pomelnice; ţesături din diferite fire ; lucrări în lemn, în metale,
In piatră şi în marmură ; acte de arhivă etc. — bunuri din care arhitectura, pictura,
sculptura, literatura şi în genere arta au format valori ale unui nepreţuit tezaur re
ligios cultural, valori ce ne vorbesc de vremurile şi de împrejurările în care au apă
rut, de autorii lor cunoscuţi sau necunoscuţi, de concepţia şi de sensibilitatea cu care
nu fost învestite, de stilul şi de modalitatea în care au fost realizate. Toate acestea,
din punct de vedere istoric, constituie o dovadă evidentă a dăinuirii şi afirmării nea
mului nostru pe meleagurile sale străbune ca spaţiu geografic propriu al apariţiei şi
dezvoltării lor, ele exprimîndu-se şi prin acest spaţiu şi acest spaţiu exprimîndu-se
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şi prin ele, în intercomuniunea firească dintre valorile spirituale şi dintre suportul
lor material de -manifestare. Iar din punct de vedere educativ, ele formează o ade
vărată şcoa'lă, în care cei prezenţi se întîlnesc cu cei din trecut, spre a-i încadra şi
pe cei viitori în unitatea şi specificul neamului nostru.
Pentru ca grija faţă de aceste valori să apară mai clar evidenţiată prin unita
tea sentimentului religios cu cel patriotic şi prin adevărul istoric- şi conţinutul edu
cativ cu care sînt învestite, e necesară o scurtă privire asupra genezei lor şi a eta
pelor istorice în care s-au dezvoltat.
1. Poporul nostru e .un popor vechi, avînd aproape două milenii de existenţă
pe meleagurile sale străbune. Cu rădăcinile adine înfipte în simbioza şi vredniciile
daco-romane, odată cu plămădirea sa ca neam, şi-a primit botezul în sfînta şi dreptmăritoarea credinţă a Bisericii Răsăritului, fiind unicul popor de gintă şi de limbă
latină în aria care a gravitat spre Bizanţul ortodox. Creştin din leagăn, el şi-a înţeles
şi trăit pînă la identificare conţinutul, termenilor român şi creştin ortodox, realizîndu-şi astfel unitatea specificului său ca neam. Prin această unitate şi-a apărat eroic
şi şi-a păstrat fiinţa în vitregia vremurilor, îndeplinindu-şi cu >demnitate menirea în
credinţată de istorie, aceea de a sta de strajă în faţa năvălirilor şi expansiunii noroa
delor migratoare, cu tot cortegiul de suferinţe pe care l-au adus. Dacă în suferinţele
sale, poporul nostru dreptcredincios a înţeles mai profund Patimile şi Crucea Dom
nului, numind «răscruce» şi mareînd adesea cu troiţe şi cu semnul Crucii orice -în
tretăieri de drumuri de ţară şi de viaţă, precum şi începuturile şi sfîrşiturile lor, apoi,
în speranţa şi în neostoita aspiraţie spre unitate şi libertate, el a crezut tot atît de
profund în învierea Mîntuitorului. Crucea ca realitate imediată şi învierea ca aspi
raţie şi credinţă nezdruncinată i-au fost cele două miraculoase puteri care i-a-u altoit
vredniciile fireşti ce l-au făcut să răzbată prin vremuri. în Dobrogea antică şi în
atîtea alte locuri de pe întinsul ţării noastre, de-abia au început să apară bunuri
culturale cu pecetea creştină a poporului nostru în formare din prima sa etapă de
existenţă, că noroadele migratoare s-au şi năpustit făcîndu-i4e una cu pămîntul. Stră
daniile arheologice au adus şi mereu aduc la lumină, alături de vestigii de-ale stră
moşilor noştri daco-romani şi de-ale celor ce-au vieţuit pe meleagurile lor din cele
mai îndepărtate vremuri ale istorieî, şi vestigii de-ale neamului nostru din vre
murile sale de început: cruciuliţe, geme, opaiţe şi diferite obiecte de cult, morminte,
urme de biserici şi chiar mult-grăitorul locaş al martirilor de la Niculiţel.
t

2. în cea de a doua etapă istorică, în condiţiile create pe meleagurile noastre
de vîrtejul popoarelor migratoare, se înţelege că posibilităţile strămoşilor noştri de
a produce bunuri culturale erau limitate. Puterea Romei ii părăsise şi ea însăşi că
zuse pradă, iar după ea, Bizanţul cu greu putea face faţă şi avea să cadă şi el pînă
la urmă. Au fost vremuri cînd strămoşii noştri erau nevoiţi să-şi salveze viaţa, cînd
codrul devenise frate cu românul, cînd munţii le ofereau şi ei adăpost şi apărare. Cei
rămaşi pe ogoarele lor din cîmpie plăteau cum puteau greul tribut de, bunuri şi de
sînge neamurilor trecătoare, pe care nu o dată le familiarizau cu credinţa lor. Iar
credinţa lor era şi un mijloc puternic de asimilare a celor pe care glia mănoasă reu
şea să-i desprindă din neastâmpărul migraţiei şi-i îndemna la domolire şi la con
vieţuire cu omenia autohtonilor rămaşi şi cu a celor ce reveneau din bejeniile din
tre năvăliri, păstrîndu-se mereu preponderenţa decisivă a elementului românesc pe
locurile sale străbune. O seamă de cuvinte şi de denumiri din graiurile lor ne-au
rămas ca să ne amintească şi de acele neamuri.
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Astfel, posibilităţile strămoşilor noştri s-au dovedit hotărîtoare în rezistenţa şi
în tenacitatea cu care şi-au păstrat fiinţa, stînd de strajă pe pămîntul lor şi uşurînd
totodată altora posibilităţile ridicării domurilor şi a monumentelor Europei din acea
vreme. Printre bunurile religioase culturaile din această etapă frămîntată a istoriei
noastre, ne-a rămas, ca un adevărat simbol din sec. IX —X, pe potriva vremii, biseri
cuţa din dealul de cretă de la Basarabi.
3. în cea de a treia etapă, cînd vremurile s-au mai limpezit, pe măsură ce poporul
nostru a început să se închege în cnezate şi voievodate şi să se afirme în organizaţii
statale şi bisericeşti: Ţara Românească, Ţara Moldovei şi cea a Transilvaniei, cu
mitropoliile şi episcopiile lor, pe meleagurile noastre au început să se înmulţească
şi bunurile religioase şi de artă bisericească. Vremurile nu ne-au scutit de necazuri
nici atunci, dar poporul nostru se dezvolta tot mai viguros şi-şi făurea aceste bunuri
sub protecţia cetăţilor de apărare : a cetăţilor din Transilvania, din Ţara Românească,
mai ales a celor din faţa primejdiei otomane, din sud, precum şi a cetăţilor din M ol
dova, îndeosebi a celor de strajă de pe hotarul de răsărit, din faţa podgheazurilor
tătăreşti, a celor de pe Nistru, de la cetăţile Hotinului şi Sorocei pînă la cele ale
Cetăţii Albe şi Chiliei unde, în apărarea pămîntului străbun, Ştefan Vodă îşi va afla
rana din care i se va trage şi moartea.
In această etapă istorică, în care poporul nostru şi-a dovedit eroic vrednicia,
dar şi sensibilitatea şi măiestria cu care şi-a făurit tezaurul cultural în opere, unele
de valoare universală unică, de felul bisericii Curţii de Argeş, a bisericii Trei Ierarhi
din Iaşi sau celei a Voroneţului, dintre diferitele influenţe bizantine şi de altă fac
tură, în arhitectură, sculptură şi în pictură, se degajă şi stilul nostru românesc, apor
tul nostru propriu, reprezentativ. El poate fi urmărit după ţinuturi, de la stilul bise
ricuţelor transilvane din lemn, pînă la stilul din Moldova al bisericilor lui Ştefan
cel Mare şi Petru Rareş, sau al bisericii Trei Ierarhi din Iaşi şi pînă ila stilul legen
darei mînăstiri Curtea de Argeş, sau cel brîncovenesc din Ţara Românească, toate
cu arhitectura, sculptura şi cu pictura lor.
i

4. Stilurile acestea specifice îşi vor găsi unitatea în cea de a patra etapă isto
rică, inaugurată prin Unirea din 1859, trecută prin războiul pentru independenţă din
1877— 1878 şi desăvîrşită în România Mare de după primul război mondial, cînd în
graniţele străbune se vor aduna, se vor armoniza şi vor genera noi bunuri reli
gioasa şi de artă bisericească. Tot în această etapă se profilează şi grija pentru con
servarea acestor valori. Grija aceasta apare documentar încă din sec. XV II şi se acccntuează în sec. X V II şi, mai cu seamă, în sec. XIX, cînd beneficiază de epoca lu
minoasă a trezirii popoarelor Europei de după Revoluţia franceză. Ea este pusă în
ovidenţă tot mai clară şi mai necesară de ideile generoase preluate din umanis
mul Renaşterii şi dezvoltate apoi în ideile generatoare de demnitate şi de eroism ale
libertăţii şi independenţei naţionale.
Aşa cum arată şi prof. Vasile Drăguţ, în interviul acordat ziarului România liIx’ră, din 24 martie 1976, p. 2, grija pentru tezaurul cultural are o veche tradiţie In
ţnra noastră. Astfel, Alexandru Lăpuşneanu a reparat unele monumente vechi. V a
sile Lupu îi mustra pe vasluieni pentru degradarea unor curţi domneşti. Matei BaMinib, Constantin Brîncoveanu, Grigore Ghica şi alţii au luat măsuri pentru ocrotirea
v«'fiiilor monumente, iar cărturarii revoluţionari din 1848 le-au înţeles valoarea ca
mnrturii istorice, văzînd, spre exemplu, în «ruinurile» curţii domneşti din Tîrgovişte
o In uită şcoală de patriotism.
*
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Sînt cunoscute restaurările din vremea domnitorilor Gheorghe Bibescu (1842—
1848) şi Barbu Ştirbei (1849— 1856), dar prin aceste restaurări, mînăstiri ca Tismana,
Dealul şi Bistriţa olteană şi-au pierdut stilul lor din început. Or, aceasta arată, că în
grija pentru conservarea acestor valori, conştiinţa vremii nu se ridicase pînă la în
ţelegerea însemnătăţii stilului atît de grăitor cu privire la conturarea specificului cul
tural al poporului ncstru. De aceea, întotdeauna trebuie să se ţină seama de nive
lul conştiinţei vremii, atunci cînd, în lumina actuală, privim cu regret acest fel
de restaurări.
Dacă secularizarea averilor mînăstireşti închinate, sub Cuza, a fost un act de
dreptate, ea a avut şi partea ei negativă, nelăsînd posibiltiăţi de conservare şi în
treţinere clădirilor ca atare, acestea rămînînd pradă degradării. Totuşi, minţi luminate
s-au ridicat în apărarea acestor valori, organizînd, în această privinţă, luări în evi
denţă a bunurilor culturale şi documentare, prin inventariere, în vederea conservă
rii lor.
Acţiunii sporadice din 1832 îi urmează lucrările de inventariere din 1859, iniţiate
de Ministrul Cultuelor, A. G. Golescu şi încredinţate unei comisii din care au făcut
parte Alexandru Odobescu, Cezar Bolliac, Dimitrie Papazoglu, Al. Pelimon. îndeosebi,
Al. Odobescu, prin pregătirea pe care o avea, s-a remarcat în această acţiune. Anii
1859— 1868 marchează date importante în desfăşurarea lucrărilor tot mai sistematice
de inventariere a bunurilor culturale şi documentare din ţara noastră.
După războiul de independenţă din 1877— 1878, grija faţă de aceste valori se ex
primă şi prin texte de lege. Proiectului de lege d in *1871 îi urmează, în 1892, legea
pentru «Descoperirea monumentelor şi obiectelor antice», cu regulamentul pentru
«Conservarea şi restaurarea monumentelor publice». Tot acum ia fiinţă Comisiunea
monumentelor publice, care avea în grija sa inventarierea acestor bunuri şi găsirea
mijloacelor potrivite pentru conservarea lor. în 1913, o altă lege o înlocuieşte pe cea
din 1892 şi se institute Comisiunea Monumentelor istorice, cu atribuţii mai largi. în
1919 urmează o altă lege care precizează că «toate bisericile şi mînăstirile zidite
înainte de 1834 se clasează provizoriu monumente istorice împreună cu odoarele lor».
Practic, după războiul de independenţă, au loc restaurările a cinci importante mo
numente ajunse în stare gravă de degradare : biserica lui Neagoe Basarab din Curtea
de Argeş, bisericile Trei Ierarhi şi Sfîntul Nicolae-Domnesc din Iaşi, Sfîntul Dumitru
din Craiova şi biserica Mitropoliei din Tîrgovişte. Andre Lecomte de Nouy, chemat
în România în 1875 şi însărcinat cu restaurările, n-a căutat să redea monumentelor
vechea înfăţişare şi, astfel, restaurarea a avut ca rezultat alte monumente. Dar s-au
făcut restaurări şi cu respectarea stilului iniţial şi de această situaţie au beneficiat
biserici ca : cea domnească din Curtea de Argeş, Cozia, Neamţu, Snagov, Mihai Vodă,
Curtea Veche din Bucureşti şi altele ; se înţelege, că astfel de restaurări vădesc, în
concepţia lor un real progres faţă de trecut.
In această etapă istorică, pe măsura preocupărilor mai atente faţă de valorile
religioase ale patrimoniului naţional, aprofundîndu-li-se semnificaţia, se lărgeşte şi
conţinutul lor. Atît prin inventarierile amintite, cît şi mai tîrziu, în conţinutul lor nu
intră numai mînăstirile şi bisericile de mir, ci şi «toate odoarele lor», adică orice
valori religioase produse de geniul poporului nostru dreptcredincios.
în preocuparea pentru aceste valori s-au remarcat, în afara personalităţii amin
tite, şi Dr. N. Cretzulescu, Grigore Tocilescu, Vasile Pârvan, George Balş, Grigore
Cerchez, Nicolae Ghica-Budeşti, precum şi marele nostru istoric Nicolae Iorga, pen
tru care, bunurile acestea constituiau «averea neamului». Nu o dată N. Iorga, care a
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condus mulţi ani Comisiunea Monumentelor Istorice, a criticat ceea ce era «...pom
pos, risipitor şi neînţelegător reparat» şi a sugerat opinii constructive cu privire la
valorile noastre religioase, încadrîndu-le semnificaţia în aria balcanică şi în cea euro
peană, precum şi în perspectiva mai largă a vremii, aşa cum aceasta era studiată şi
îmbogăţită de activitatea ştiinţifică a unor mari personalităţi cu preocupări istorice,
arheologice şi artistice din Occident.
Tot în acest timp apar noi valori religioase şi de artă bisericească şi se im
pune, mai cu seamă în pictură, stilul neo-clasic, prin N. Grigorescu, Tattarescu, Luchian şi Tonitza.

ii
în actuala etapă istorică, de după cel le al doilea război mondial, caracteri
zată prin schimbările structurale profunde ale societăţii noastre ce-şi zideşte cu eroism
o viaţă nouă de dreptate şi de bună stare, în afara apariţiei unor bunuri religioase
şi de artă bisericească, se evidenţiază o creştere deosebită a nivelului conştiinţei
cetăţeneşti privind grija pentru patrimoniul nostru cultural naţional.
Grija aceasta se prezintă pe două p lan uri: cel al Statului şi cel al Bisericii.
1. Statul nostru a întreprins o vastă acţiune în acest sens. Ţara întreagă a de
venit un imens şantier în care, alături de făurirea de noi bunuri industriale, agri
cole, culturale şi de utilitate socială, specialişti cu înaltă calificare se străduiesc,
unii, la restaurarea monumentelor şi obiectelor vechi existente, iar alţii, la desco
perirea de alte valori ale trecutului: le studiază, le identifică, le reconstituie, le
clasează şi le expun ,în muzee bine organizate, de la cele centrale şi regionale, pînă
la cele săteşti.
Concomitent, activitatea aceasta este însoţită şi de cea a educaţiei cetăţeneşti
privind însemnătatea acestor valori, întreţinerea şi respectarea lor, prin expoziţii, con
ferinţe, prin presă, radio şi televiziune, prin publicaţii de specialitate, de populari
zare şi de interes turistic.
Se studiază arhitectura cu decoraţia interioară şi paramentul exterior al clădi
rilor ; pictura cu iconografia, tablourile votive şi scenele cu momente din viaţa po
porului nostru, sculptura, mai cu seamă a m obilierului; broderiile, ţesăturile, lucrările
In metale etc., precum şi literatura veche bisericească şi chiar genurile muzicii
din cîntarea veche folosită în cadrul cultuilui nostru religios din străbuni. Se stu
diază materialele, cauzele degradării lor şi mijloacele de conservare, de la m a
terialele clădirilor şi pînă la cele ale fondului arhivistic, cu felul hîrtiei şi al cernelei.
Toată această activitate privind valorile noastre este patronată de înalte in
stituţii de s ta t: Academia Română, Ministerul Culturii, cel al Turismului, Arhi
vele Statului, Comitetul pentru Arhitectură şi Construcţii, iar ca instituţie spe( inlizată, de Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, avînd ca temei juridic «Legea
privind ocrotirea Patrimoniului Cultural Naţional al R.S.R.», din noiembrie 1974.
Şi Departamentul Cultelor, în colaborare cu cultele din ţară, se preocupă de
vulorile religioase şi de artă bisericească, asigurînd condiţii şi mijloace, de Ia sub
venţiile în bani şi pînă la activitatea de îndrumare şi organizare a conservării, clamIlicării şi inventarierii lor.
2. Cum era şi firesc, în grija pentru valorile religioase şi/ de artă bisericească,
lllsorica noastră se înscrie cu o activitate dintre cele mai bogate, cu rezultate care
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fixează, putem spune, prin amploarea lor, un nou şi important capitol în istoria ei.
Iar în acest capitol, se remarcă personalitatea proeminentă de ctitor a Prea Fericirii
Sale Părintelui Patriarh Justinian. Dimpreună cu membrii Sfîntului Sinod, ajutat de
sfetnicii Prea Fericirii Sale, de preoţime şi de credincioşi, în colaborare cu Departa
mentul Cultelor şi cu organele de Stat, Prea Fericirea Sa conduce şi îndrumează
neobosit această activitate. Nicicînd într-un timp istoriceşte atît de scurt, nu s-au
înfăptuit atîtea opere în condiţii de înalt nivel de responsabilitate faţă de înfăţi
şarea şi stilul de început al monumentelor.
Din lista acestor înfăptuiri le vom desprinde doar pe cele mai importante : bi
serica, clopotniţa, palatul patriarhal şi dependinţele Sfintei Arhiepiscopii; Mînăstir ile : Plumbuita, Antim, Căldăruşani, Dealul, Zamfira, Hurezi, Brâncoveni, Ghighiu,
Sinaia, Cernica, Viforîta, Neamţ, Secu, Dragomirna, Suceviţa, Putna, Văratic, Bis
triţa din Moldova, Gura Motrului, Slatina (Fălticeni), Govora, Arnota, Cozia, Nicula
(Cluj), Tismana, Vatra Moldoviţei, Prislop, Pobrota, Voroneţ; bisericile de m ir: Precista din Galaţi, cea a lui Ştefan cel Mare din Borzeşti, cea din Ruginoasa, Ador
mirea Maicii Domnului — R. Sărat, Sfîntul Gheorghe-Tecuci, Golia-Iaşi, Sfîntul Nicolae-Vîrciorova, Sfîntul Nicolae-Tg. Jiu-; catedralele d in : Oradea, Rădăuţi, Con
stanţa, Galaţi, Iaşi, Timişoara, Craiova etc.; apoi, bisericile din Bucureşti : Stavropoleos, Pitar-Moş, Colţei, Sfîntul Gheorghe-Griviţa, Domniţa Bălaşa, Radu Vodă,
Sfîntul Elefterie, Sfîntul Nicolae-Vlădica, Sfîntul Spiridon-Nou şi altele, cu restau
rări ale arhitecturii, picturii sau ale sculpturii. Nu pot fi trecute cu vederea con
tinuarea şi definitivarea aşezămintelor noastre bisericeşti din Ierusalim şi din alte
locuri de peste hotare.
Patriarhia, mitropoliile, arhiepiscopiile şi episcopiile din ţară au cheltuit şi chel
tuiesc sume importante în această acţiune. «Fondul Central Misionar» reprezintă şi
el un preţios aport adus de credincioşi Bisericii noastre în fiecare an la Dumineca
Ortodoxiei.
Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian s-a îngrijit apoi de înzestrarea
Bisericii cu ateliere difertie, de tipografie, de litografie, de legătură artistică, de
confecţionat diferite obiecte de cult reprezentative şi ele de artă bisericească. Ast
fel, la Schitul Maicilor se află secţii de strungărie, de ajustură, cizelare, filigran şi
email, de pictură, de croitorie de odăjdii şi de uniforme clericale ; la Plumbuita, ate
liere de sculptură, tîmplărie şi de turnat clopote ; la Ţigăneşti, ateliere de ţesătorie,
de broderie artistică şi de covoare; la Ghighiu şi la Ciorogîrla, cele de înrămat
icoane, iar la Nămăieşti se ţes covoare pentru export.
In 1950, Comisia de pictură bisericească a trecut de la Ministerul Culte
lor la Patriarhie. Decizia Patriarhală nr. 633/1958 îi stabileşte componenţa şi atribuţiunile şi se dau instrucţiuni pentru angajarea şi executarea lucrărilor de pic
tură. Corpul pictorilor bisericeşti este organizat pe categorii.
Ca punere în circuitul interesului public şi turistic al valorilor noastre avem
muzee, biblioteci şi arhive, ca cele ale Sfintei Patriarhii, ale centrelor mitropolitane şi eparhiale, ale mînăstirilor şi bisericilor de mir, cu obligativitatea afişării
istoricului lor, iar în locurile mai importante, cu activitatea ghizilor instruiţi în
acest scop.
Ca măsuri administrative referitoare la grija şi responsabilitatea pentru valo
rile noastre, menţionăm Decizia Ministerului Cultelor nr. 17302 din 17 mai 1948, prin
care toţi preoţii patohi se numesc gestionari publici însărcinaţi cu conservarea bu-
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nurilor mobile şi imobile, apoi, circularele şi ordinele prelucrate şi difuzate prin
protoierii- la parohii, avînd ca obiect clasarea acestor valori în inventarele bisericilor,
precum şi măsurile ce trebuiesc luate pentru ferirea lor de degradare şi de înstrăi
nare, îndeosebi înstrăinarea fiind pedepsită şi de lege.
Aceeaşi grijă se manifestă şi pentru fondul arhivistic. Adesea, aici s-au găsit
singurele izvoare din oare s-au putut stabili date .din biografia unora dintre marile
noastre personalităţi, precum şi date pentru evenimente importante din viaţa po
porului nostru. Clasarea acestui fond se face nu numai după conţinut şi cronologie,
ci şi după hîrtia şi cerneala întrebuinţate, pentru că şi acestea vorbesc despre vre
mea lor cu tehnica scrisului de atunci şi despre felul în care poate fi conservat în
cele mai bune condiţii.
3.
In valorificarea unui bun cultural, semnificaţia, importanţa sa proprie, intrin
secă, pretinde şi capacitatea respectivă cucare este cunoscut şi apreciat. Or,
această
capacitate de apreciere nu vine de la sine, ea se formează şi, în sprijinul
acestei
formări avem o bogată literatură de specialitate şi de popularizare cuprinsă în re
viste centrale şi regionale, în special de istorie şi de arheologie, precum şi în vo
lume şi albume ca, spre exemplu : Scurtă istorie a Artelor plastice, editată de Aca
demie ; Arta brîncovenească ; Pictura murală în Transilvania, ambele de Vasile Dră
guţ ; Argintăria laică şi religioasă în Ţările Române (sec. X IV — X IX ) ; Icoane vechi
româneşti, Muzeul de Artă veche românească, de Corina Nicolescu; Broderia me
dievală românească, de Ana Maria Musicescu etc.
S-au publicat şi se publică valoroase studii, monografii şi articole în revistele
centrale şi mitropolitane ale Bisericii noastre, prin munca şi competenţa Ierarhilor,
a corpului didactic de la Institutele teologice şi de la Seminarii, a preoţimii şi a
personalităţilor de cultură, muncă apreciată şi citată în lucrări de circulaţie naţio
nală şi internaţională.
*

iii
Intrate în patrimoniul cultural al patriei noastre, însemnătatea valorilor reli
gioase şi de artă bisericească este imensă. Se ştie ce a însemnat Biserica în viaţa
poporului nostru ca, de altfel, şi în viaţa altor popoare. Gîndind şi simţind prin
Biserică, era normal ca neamul nostru dreptcredincios să-şi trăiască viaţa spirituală
tot prin Biserică şi, de aici, valorile ei sînt valori ale culturii naţionale.
Pentru istoria naţională, Biserica Ortodoxă Română şi valorile ei reprezintă,
în primul rînd, dovezi ale unităţii fiinţei poporului nostru în unitatea spaţiului său
geografic străbun, în acea intercomuniune firească de care am mai amintit, dintre
valorile spirituale şi suportul lor material de manifestare.
De aceea, valorile acestea sînt istorie vie şi sursă majoră de educaţie patrio
tică. Spre exemplu, la Putna, oricine' poate cunoaşte celebra ctitorie şi mormîntul
voievodal al ctitorului, dar poate şi să intuiască, prin intensă simţire patriotică,
Moldova de altădată. Aşa cum, la Suceviţa, se cutremură de drama din ziua ce a
urmat înfrmgerii din 23 august 1616, cînd Elisabeta Movilă, Doamna Moldovei, ne-,
reuşind să ajungă la cetatea Hotinului, loc de salvare, este prinsă de turci şi de
tătari între Hîrlău şi Botoşani. în drumul ei spre robie, trecind într-un car printre
boierii îngenunchiaţi şi în lanţuri, le strigă în disperarea e i : «Boiari, boiari, ruşiuatu-m-au păgînul!»... şi le încredinţează o şuviţă din cosiţa ei spre a fi dusă şi
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păstrată la Suceviţa — ctitoria Movileştilor, presimţind că doar atît va mai rămîne
în ţară din întreaga ei fiinţă batjocorită. Iar strigătul Doamnei, era strigătul Moldovei
din vremuri de urgie... La fel, în Catedrala Reîntregirii din Alba lulia, conştiinţa
naţională se cutremură la strigătul lui Horia sfîşîiat pe roată ; sau la Dealul, unde-i
vie drama lui Mihai V iteazul; sau în ctitoriile brîncoveneşti, unde trăieşte cea a
lui Constantin Brâncoveanu «domn creştin», şi în atîtea locuri din ţară unde, în
monumentele noastre este vie istoria ei. Aceeaşi istorie trăieşte şi în scenele pictate
în aceste monumente, de la scenele oficiale redînd figuri de domni şi de domniţe,
de ierarhi, de dregători etc. şi pînă la scenele din viaţa obişnuită a poporului nostru.
Astfel, în biserici vechi din Transilvania, în scena Răstignirii, răstignitorii sînt repre
zentaţi în costumele grofilor şi nemeşilor, iar în Muntenia din vremea asupririi oto
mane, ei sînt reprezentaţi cu turbane şi cu şalvari — manieră de reprezentare plină
de semnificaţii.
In alte picturi din biserici sînt redate chiar fragmente din viaţa obişnuită a
vremii, ceea ce l-a îndreptăţit pe Pr. C. Bobulescu să-şi intituleze o interesantă lu
crare : «Lăutari şi hore în picturile bisericilor noastre». Nu este nevoie să stăruim
şi asupra a ceea ce înseamnă pentru istorie pisaniile, hrisoavele, notele marginale
de pe cărţile de cult şi chiar vechile pomelnice etc.
Aceeaşi însemnătate a tezaurului de valori bisericeşti şi pentru arta noastră
în genere, pentru arhitectură, pictură, sculptură etc., în care, pornind de la făuri
torii anonimi sau cunoscuţi ca : Nichifor şi Dobre din vremea lui Alexandru cel Bun ;
Dragoş din Iaşi, Gheorghe din Trikala, din vremea lui Petru Rareş ; Mina zugravul,
din ^vremea lui Mihai Viteazul ; Cozma maistrul, din vremea lui Ieremia Movilă ; apoi,
dintre ierarhi, Anastasie Crimca, «artist al culorii» în miniaturistică şi Antim Ivirea
nul, artist în miniaturistică, în sculptură şi în arta tipografică în care excelase şi
Coresi diaconul; apoi, Dobromir, Matei, Stoian, Stroie, Pârvu Mutu, Stan zugravul
din Răşinari şi alţii, şi pînă la urmaşii lor de pînă mai ieri : Grigorescu, Tattarescu,
Luchian, Tonitza, Olga Greceanu, Costin Petrescu şi elevii lor de azi, în pictură; sau
Grigore Dumitrescu, în sculptură, precum şi mulţi alţii în alte arte, constituie o impu
nătoare şcoală naţională care, dintre diferitele influenţe, desprinde soluţia noastră
românească de pătrundere în universalul artei.
Iar pentru evoluţia limbii şi a literaturii noastre, în afară de ceea ce au însem
nat manuscrisele, codirii, pravilele, cărţile de cult şi de învăţătură şi, în genere, lite
ratura veche bisericească, monumentele tezaurului Bisericii strămoşeşti constituie şi
preţioase surse de inspiraţie populară şi cultă, de felul legendei Mînăstirii Curtea de
Argeş, sau Altarul Mînăstirii Putna, Umbra lui Mircea la Cozia etc.
2.
Pentru cetăţenii Patriei noastre, în vizitarea valorilor religioase şi de artă
bisericească, interesul, delectarea şi admiraţia turistică iau forme de pelerinaje. în
atmosfera acestui tezaur din vremuri străbune, sufletul românesc se adăposteşte şi
se reculege cu pietate, acumul-înd puteri de afirmare pentru vremuri prezente şi
viitoare. Valorile acestea nu sînt simple piese de muzeu ; ele au preluat din trecut
şi mereu transmit prin generaţii tocmai ceea ce nu moare, ceea ce constituie un tes
tament, o permanenţă vie a neamului care le-a creat cu strădanii şi pricepere, cu
aleasă simţire şi cu deosebită măiestrie. Rolul lor educativ întăreşte sentimentul
patriotic şi vredniciile poporului nostru, specificul şi capacitatea lui de integrare în
civilizaţia şi în cultura lumii. Astfel, şi deviza lansată de Anul european al patrimo
niului arhitectural: «Un viitor pentru trecutul nostru», îşi află împlinirea, iar edu
caţia cetăţenească îşi găseşte unul din aspectele sale cele mai sănătoase.
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3. Iar pentru credincioşii Bisericii noastre, cum âm mai afirmat la început, -valo
rile acestea au o însemnătate în plus, întrucît datorită naturii lor ele n-au încetat
să aparţină şi Bisericii ca purtătoare ale mesajului eif aproape toate încă servind
desfăşurării actelor de cult. In atmosfera lor sfîntă, Ortodoxia românească îşi în
deamnă neîncetat credincioşii la păstrarea cu scumpătate a integrităţii credinţei stră
bune, a sfinţeniei şi a puterii ei mîntuitoare. Mai ales că unele din monumentele
noastre adăpostesc şi valori pur religioase, moaşte de-ale sfinţilor ce s-au trudit
pentru acea viaţă îmbunătăţită şi plină de har, care le-a adus mîntuirea şi meritul
de a fi cinstiţi şi invocaţi în rugăciunile credincioşilor, ca mijlocitori către Tatăl
ceresc. Cuviosul Nicodim de la Tismana, Cuvioasa Parascheva de la Iaşi, Sfînta Muceniţă Filoteea de la Curtea de Argeş, Sfîntul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
şi care a pătimit la Cetatea Albă, Sfîntul Cuviosul Dimitrie cel Nou de la Bucureşti,
Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica etc., în afară că ne vorbesc de împrejurările
vieţii lor şi de evenimente ale istoriei ţării noastre din diferite vremuri, sînt, în raclele
lor făurite cu măiestrie artistică de pietatea românească, în primul rînd, exemple
sfinte care ne arată în ce fel dragostea slujitoare a slavei lui Dumnezeu se dovedeşte
prin dragostea slujitoare a demnităţii şi a mai binelui oamenilor. De aceea, şi grija
pentru valorile religioase şi de artă bisericească se ex/primă de către credincioşii
Bisericii noastre prin adîncimile sentimentului religios în unitate cu cel patriotic.
4. Delegaţii diferite şi turişti de peste hotare au plăcuta ocazie să ne cunoască
tezaurul de valori religioase şi de artă bisericească şi, prin ele, prin atîtea alte
valori culturale laice, sau cele religioase ale naţionalităţilor conlocuitoare, precum
şi prin măreţele înfăptuiri actuale, să ne cunoască ţara şi poporul. Aprecierile lor
pline de admiraţie ne fac cinste.
Cu ocazia vizitei în Grecia, Preşedintele ţării noastre i-a îndemnat pe monahii
români trăitori la Muntele Athos, prin delegaţia lor primită în audienţă, să aibă
grijă de valorile noastre aflate acolo din vremuri străbune. Bineînţeles, acest înalt
îndemn este cu atît mai grăitor pentru valorile aflate în ţară.
*
După cum s-a văzut, geneza şi dezvoltarea valorilor religioase şi de artă bise
ricească se confundă cu geneza şi dezvoltarea neamului nostru, ca produse ale vieţii
sale spirituale. Ele fac parte din patrimoniul cultural naţional purtător al specificului
propriu cu care neamul nostru contribuie la patrimoniul de valori al culturii şi civi
lizaţiei lumii. Ele înseamnă pace, prietenie şi armonie între popoare, in construirea
colaborării lor pe calea progresului, cale pe care aceste valori o luminează, vădind
posibilităţile omului de a fi mai bun, într-o lume tot mai dreaptă, tot mai frumoasă
Vi tot mai bună.
Grija pentru aceste valori se întemeiază pe motive de importanţă deosebită. Ea
mî exprimă, pentru fiii Patriei noastre, prin patriotism, iar pentru fiii Bisericii noastro, prin patriotism în unitate cu sentimentul religios, şi constituie o preocupare per
manentă pentru Stat şi pentru Biserică.
Actuala etapă istorică se remarcă printr-un înalt nivel de conştiinţă, de responsnhilitate faţă de aceste valori, de unde şi eforturile deosebite pentru conservarea lor,
Inolaltă cu eforturile eroice ale poporului nostru de a produce noi valori materiale şi
spirituale — condiţie a unei vieţi mai demne şi mai bune. De aici decurg datoriile
pilvind grija pentru valorile noastre religioase şi de artă bisericească, pentru cunoaş
terea, conservarea şi fructificarea lor.
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1. Cunoaşterea acestora înseamnă capacitate de apreciere, de înţelegere a ceea
ce constituie însemnătatea lor. Ea se realizează prin stăruinţa de a fi La zi cu cerce
tările şi studiile care le au ca obiect şi prin datoria ca această cunoaştere să fie
popularizată, pentru ca poporul nostru să fie conştient de posibilităţile sale prezente
de creaţie ce-i vin din trecut cu specificul, cu stilul său propriu şi se îndreaptă spre
viitor în optimismul cel mai sănătos al manifestărilor sale.
Clerul Bisericii noastre, asigurîndu-şi această cunoaştere, are diferite ocazii în
activitatea sa pastorală ca să corespundă acestei datorii. Inventarierea bunurilor, afi
şarea la loc vizibil a istoricului bisericilor, rolul ghizilor, acolo unde e cazul, îşi au
importanţa lor şi fac parte din această datorie.
2. Cunoaşterea valorilor noastre contribuie la stima faţă de ele şi la conservarea
lor. Preoţimii noastre îi revine datoria, mai cu seamă cînd le are în primire în inven
tarele unităţilor parohiale, să le întreţină în bune condiţiuni şi să vegheze ca «odoarele» lor să nu fie deteriorate sau înstrăinate. Totodată, prin aceleaşi mijloace pasto
rale, să contribuie la educarea poporului privind respectarea acestor valori cu pietate,
decenţă şi corectitudine, atunci cînd sînt vizitate şi cercetate la locurile lor care nu
sînt locuri de distracţii, ci de meditaţie şi de aleasă simţire religioasă şi patriotică.
3. Datoria de a ne cunoaşte şi a ne conserva valorile patrimoniului naţional
are drept scop fructificarea lor. Pentru aceasta ele trebuie expuse şi popularizate în
cît mai bune condiţiuni, ca izvoare din care cultura şi civilizaţia noastră să desprindă
stilul nostru propriu, specificul românesc, spre a fi îmbogăţit cu noi realizări de valori
reprezentative pentru prezent şi normative pentru viitor.
Pe de altă parte, ele trebuie prezentate în ţară şi peste hotare în corelaţie cu
istoria şi cu «drepturile noastre de afirmare, de independenţă şi de integritate terito
rială. Pentru că valorile acestea demonstrează şi unitatea fiinţei noastre naţionale
care le-a creat în unitatea spaţiului geografic străbun ca suport material firesc al
genezei şi al dezvoltării lor în istorie. Valorile noastre religioase şi de artă biseri
cească, făcînd parte din patrimoniul naţional de valori, se încadrează în aceste obiec
tive ale scopului lor, iar pentru Biserica noastră ele sînt şi componente definitorii
ale Ortodoxiei româneşti.'De aceea, clerului nostru îi revine datoria ca, în pastoraţia
sa, să urmărească aceste obiective în educarea credincioşilor privind cunoaşterea şi
conservarea valorilor religioase şi de artă bisericească, precum şi a celorlalte valori
ale patrimoniului nostru naţional.
După cum s-a văzut la locul potrivit, în grija pentru valorile religioase şi de
artă bisericească, Biserica noastră depune o activitate dintre cele mai bogate, cu
rezultate care, prin amploarea lor, fixează un nou capitol în istoria ei. Iar îndatoririle
ce ne revin de aici, nouă fiilor ei, cler şi credincioşi, se dovedesc mai mobilizatoare,
în măsura în care ne dăm seama de acest capitol deosebit de important prin semni
ficaţiile lui atît pentru prezent, cît şi pentru viitor. Intr-un fel, şi aceasta ne afirmă
prezenţa activă- în viaţa actuală a patriei noastre şi, astfel, ne încadrăm în Biserica
neîncetat luptătoare pentru slujirea slavei lui Dumnezeu prin slujirea demnităţii omu
lui şi a valorilor create de el, în condiţiile istorice date.

Pr. Zevin RUSU

te.
r

NOI MĂRTURII ALE CIVILIZAŢIEI PĂMlNTULUI STRĂMOŞESC
# O nouă vatră dacică la Ipoteşti. — Cu ocazia săpăturilor întreprinse la
Ipoteşti a fost identificată o veche vatră dacică. Noua mărturie arheologică se leagă
organic, după aprecierile specialiştilor, <ru cetăţile daco-getice de la Stînceşti, ca şi
cu aşezarea carpică de la Cucorani.
# Peste o sută de vetre de foc dacice la Răcătău. — în cetăţuia dacică de
In Răcătău (jud. Bacău) menţionată în descrierile lui Ptolomeu, sub numele de Tamaniilava, au fost descoperite peste o sută vetre de foc pe care se oficiau ritualuri legate
«Io cultul lui Zalmoxis.
# Tezaurul de la Plopana (jud. Bacău). — Aflaţi la întreţinerea culturilor,
ţăranii cooperatori din satul Plopana (judeţul Bacău) au găsit mai multe monede
vechi. Sosiţi ia faţa locului, specialiştii de la muzeul judeţean de istorie au desco
perit în zona respectivă şi alte monede. Primele investigaţii au dus la concluzia că
este vorba de un tezaur (care numără 800 de monede) datînd din secolele XV şi XVI.
Prof. I. Mitrea, directorul muzeului băcăuan, informează că acesta este cel mai mare
le/,aur monetar din perioada respectivă descoperit pînă acum pe raza judeţului.
# 2700 monede romane. — Un grup de elevi de la şcoala generală din comuna
Măgura (jud. Bacău) membri ai cercului «Căutătorii de comori» făceau prin împrejuilmile satului o expediţie de cercetări, sub conducerea prof. Dumitru Tătaru. în momontul cînd au ajuns la punctul Şipote, unul din copii a găsit pe o brazdă, proaspăt
lâsturnată de tractor, cîteva monede.
Profesorul şi-a dat seama că monedele sînt de provenienţă foarte veche. Conti
nuate, sub îndrumarea specialiştilor de la muzeul judeţean de istorie, cercetările au
<ondus la descoperirea în zona respectivă a unui important număr de monede de
mţjint (circa 2700 piese) cîntărind peste 9 kg. Monedele, dinari romani imperiali,
dntînd din secolele I— II d.Hr. — poartă pe ele efigiile lui Traian, Domiţian, Hadrian
vl nle altor împăraţi din epoca respectivă. Spre bucuria şi mîndria Căutătorilor de
<omori, specialiştii apreciază că tezaurul este unul din cele mai bogate de acest fel
din ţară.
# Tezaur monetar din secolele I—II d. Hr. — în timpul praşilei pe cîmpurile
comune Mogoşeşti-Siret, din judeţul Iaşi, la punctul numit de localnici «După sat»
(i fost descoperit un bogat tezaur de monede imperiale romane de argint datînd din
Mecolele I— II d.Hr.
A fost anunţat profesorul de istorie Gheorghe Jescu, de la şcoala din localitate,
nu pasionat cercetător al trecutului istoric al comunei. Venind la locul cu pricina,
juofosorul a «recoltat» nu mai puţin de 801 monede, care fuseseră depozitate într-un
<o l l de bronz tot de provenienţă romană.
Pentru faptul că la o foarte mică distanţă de locul acestei descoperiri au mai
fo*»t găsite în anii 1960 şi 1963 alte două tezaure datînd din aceeaşi perioadă, arheo
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logii ieşeni presupun că ele au aparţinut unei puternice obşti săteşti a populaţiei
autohtone. Cercetările continuă.
• Unitate de cultură la geto-dacii din Moldova. — Cercetările întreprinse
de arheologii din Iaşi, Piatra Neamţ, Bacău şi Focşani au scos la iveală noi dovezi
materiale ce atestă prezenţa activă şi neîntreruptă a populaţiei traco-daco-getice în
Moldova.
După identificarea cetăţilor Zargedava, Tenasedava şi Argedava consemnate pe
o hartă întocmită de Ptolomeu, au fost fixate locurile altor fortificaţii la BîtcaDoamnei, de lingă oraşul Piatra Neamţ, la Mărgineni (Bacău), Cîndeşti (Vrancea),
Brad şi Bărgăoani-Neamţ sau Răcătău pe albia Şiretului.
.Geto-dacii din aşezările situate în Moldova aveau o cultură unitară, întreţineau
legături economice şi culturale cu popoarele vecine, cu care efectuau un permanent
schimb de valori. Aceste vestigii ilustrează, totodată, ocupaţiile variate ale locuito
rilor acestor străvechi ţin u turi: păstoritul, agricultura, meşteşugurile, vînătoarea.

• O necropolă princiară traco-getică la Peretu (jud. Teleorman).— în loca
litatea Peretu a fost descoperită o necropolă princiară traco-getică in care s-au găsit
numeroase piese de argint, argint aurit, bronz, ceramică. Deosebit de interesante şi
valoroase sub raport istoric şi artistic sînt coiful aurit, frumos ornamentat cu păsări
şi animale, vasul figurină din argint, masca umană cu colier. Tot aici au fost scoase
la iveală rămăşiţele roţilor unui car de fier, o serie de butoni de argint de formă
emisferică, un platou, o lance, un cazan de bronz cu minere prefigurînd capete de
lebede, cercei, diferite alte obiecte, precum şi cîteva piese cu inscripţii privind
regii traci.

• Documente convingătoare :
0

Expoziţia cu obiecte ale civilizaţiei daco-geţilor. — în sălile Muzeului de istorie
a municipiului Bucureşti din B-dul 1848 s-a inaugurat o expoziţie itinerantă «Civili
zaţia daco-geţilor în perioada clasică», eveniment cultural cu deosebită semnificaţie.
Rod al unor îndelungate şi aprofundate cercetări, expoziţia ilustrează prin mărturii
arheologice civilizaţia materială şi spirituală a daco-geţilor în sec. I î.Hr.— I d.Hr. în
esenţă perioadă marcată de domniile lui Burebista şi Decebal, cînd societatea getodacică a atins apogeul dezvoltării sale.
Mărturiile descoperite în aşezările daco-getice argumentează temeinic unitatea
profundă a civilizaţiei strămoşilor noştri. Astfel, extrem de semnificativ este faptul
că atît în cetăţile din Munţii Orăştiei cît şi în celelalte aşezări daco-getice apar o
serie de forme ceramice comune — ceaşca dacică, vasul fructieră, vasul borcan —
elemente ce reprezintă jaloane de atribuire precisă a oricăror asemenea complexe
arheologice. Nu e întâmplător faptul că o serie de unelte sau arce de fier asemănă
toare s-au găsit începînd din Munţii Orăştiei pînă la Popeşti Novaci pe Argeş şi în
cetăţile de pe Şiret, ca de exemplu la Răcătău şi Bradul. Pretutindeni în locurile dacogetice abundă uneltele din fier, ceramică, piese de podoabă ce prezintă în esenţa lor
aceleaşi forme şi caracteristici, dovedind unitatea materială şi pregnanţa culturală
a înaltului grad de civilizaţie daco-getică.
într-o vitrină se văd trei brăzdare de plug, alături de un scut descoperit la
Boşorod (jud. Hunedoara), în cetatea de pe dealul Piatra Roşie. Pe un piedestal este
expusă o conductă din ceramică folosită la aprovizionarea cu apă potabilă a eroicei
citadele de la Sarmizegetusa Regia şi alături de ea un uriaş cleşte de miner.
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Obiectele de podoabă, majoritatea din argint, ne impresionează prin aspectul
npropiat celui din zilele noastre. Iată o brăţară spiralică terminată cu capete de şarpe
vi un lanţ împletit de care atîrnă un pandantiv extrem de fin lucrat.
Nu lipsesc din expoziţie tezaurele monetare, în vitrine fiind prezentate tetradrahmele thasiene găsite la Militari, pe teritoriul actual al Bucureştilor, sau monedele
Identificate la Răcătău şi Pinceşti (jud. Bacău), unde s-au găsit dinari romani de
argint.
Pe lîngă macheta incintei sacre de la Grădiştea Muncelului şi un medalion ce
0 reprezintă pe zeiţa Bendis găsit în apropierea acestei incinte precum şi numeroase
liagmente ceramice pictate, se găsesc aproximativ 400 de piese descoperite în aşe
zările daco-geţilor.

# Documente arheologice din Dobrogea.— Dobrogea, străvechi pămînt româ
nesc îmbrăţişat de apele bătrînului Istm şi ale Pontului

Euxin este depozitarul unui
Io/,aur arheologic inestimabil. Obiectele şi
monumentele antice descoperite aici prin
<1ni iul lor tainic ne vorbesc despre înalta civilizaţie şi ocupaţiile străbunilor, despre
ritualurile şi viaţa lor. Iată cîteva piese identificate recent:
Lîngă o colonetă în caneluri spiralice se află statueta unui personaj feminin,
îmbrăcămintea — un chiton şi himationul lung ce cade în pliuri bogate, modelate
pe» corp — reflectă o manieră cunoscută în sec. III d. Hr. Este un fragment dintr-un
mare complex ornamental cu analogii în lumea romană, executat în atelierele
Tomisului.
Fragment de relief, în marmură, întruchipînd plastic «Cavalerul trac».
Opaiţ din secolul II d.Hr. descoperit la Tomis.
O importantă descoperire la Capidava. Pe un ulcior amforoidal a fost scris nu
mele meşterului care l-a confecţionat: PETRE. Este primul atestat de limbă româ
nească scrisă din secolul al IX-<lea.
# Vestigii arheologice prahovene.— Zona Tîrgşorului vechi (jud. Prahova)
«i a dovedit deosebit de -bogată în vestigii arheologice. Perimetrul aşezărilor antice
vl feudale de aici cuprinde peste 10 ha. Cercetările au scos pînă acum la iveală urme
nle neoliticului, epocii bronzului, primei epoci a fierului.
In partea stîngă a pîrîului care străbate zone a fost descoperită o aşezare getodacică din perioada marilor regi Burebista şi Decebal, iar în apropiere, un castru
«oman cu terme. Bogatul material arheologic de origine geto-dacică aduce mărturii
despre participarea populaţiei autohtone la ridicarea castrului şi a termelor.
Aşezarea, după cum atestă săpăturile efectuate de specialişti din Bucureşti şi
Ploieşti, a fost locuită şi în secolele III— IV d.Hr.
Pe partea dreaptă a pîrîului au fost dezvelite trei aşezări prefeudale din secolele
III -X d.Hr.
La începutul sec. XV, Tîrgşorul Vechi apare, în documente recent descoperite,
1n oraş care se bucură deja de anumite privilegii. în secolul al XVI-lea aici se ridică
o rurte domnească a voievozilor munteni, locuită pînă în secolul al XVIII-lea. încă
0 dovadă, printre multe altele, a continuităţii neîntrerupte a populaţiei autohtone.
# Mărturii creştine din sec. III—IV la Sarmizegetusa. — Sarmizegetusa,
nume deosebit de semnificativ pentru eroicele lupte ale dacilor a fost adăugat Ulpiei
1iaiane de împăratul Hadrianus în anul 118. El sugera continuitatea dintre regatul lui
Uwobal şi stăpînirea romană. Era un veritabil simbol al contopirii dintre daci şi
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romani, al genezei unui nou popor. De altfel numeroase denumiri de oraşe romane
au păstrat vechile nume dacice: Apulum, Napoca, Tibiscum, Drobeta, Potaissa etc.
Din metropola construită de romani puţin timp după cucerirea Daciei ne parvin
veşti ce relevă momente inedite petrecute în viaţa oraşului antic. Dr. Hadiran Daicoviciu, directorul Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca arată (în revista
«Magazin» nr. 970/1976 8 mai) :
«Datorită săpăturilor am reuşit să dezvelim trei complexe arheologice : sanctua
rul închinat zeilor Esculap şi Hygiea, templul lui Liber Pater şi un edificiu privat
situat în imediata apropiere a Amfiteatrului. Am pornit la aceste lucrări de la ideea
că atenţia noastră trebuie să se concentreze asupra întregii vieţi a oraşului roman de
odinioară şi, de aceea, ne propunem să dezvelim, dacă nu total, cel puţin în mare
parte oraşul antic.
Anumiţi paşi în această direcţie i-am făcut deoarece pe lîngă complexele amin
tite s-au efectuat săpături şi la zidul oraşului, punîndu-se mai bine în lumină siste
mul defensiv. De asemenea, cercetările întreprinse în zona necropolei de vest a Ulpiei
Traiane ne-au dezvăluit faptul că aceasta se întinde mai mult decît se bănuia pînă
acum. Sondajele au pus în evidenţă urme de locuire pe un spaţiu vast, în afara zidu
rilor de incintă. Investigaţiile au contribuit nu numai la o mai bună cunoaştere a
vieţii oraşului iroman, ci şi la elucidarea unor momente importante din istoria sa. Aşa
de exemplu, la templul lui Liber Pater a fost descoperită o inscripţie care dovedeşte
că în anul 170 în timpul războaielor marcomanice, inamicii au ajuns pînă la Sarmizegetusa, incendiind edificiile aflate în afara zidurilor. Descoperirea este confirmată
atît prin săpăturile mai vechi efectuate de Constantin Daicoviciu, cît şi prin cele
actuale, care au pus în evidenţă urme puternice de incendiu. Dramaticul eveniment
este datat şi cu monede de la Marcus Aurelius, din epoca respectivă, monede găsite
în sanctuarul lui Esculap şi al Hygiei. Un alt moment inedit ne-a fost semnalat de
prezenţa sau lipsa vestigilor. .în edificiile publice, palatul Augustaliilor sau Amfi
teatru, s-au găsit urme aparţinînd secolului IV, deci ale populaţiei rămase pe loc cu
prilejul retragerii aureliene. Asemenea indicii am întîlnit şi în sanctuarul lui Esculap
şi al Hygiei. Aici a fost găsit un opaiţ în formă de peşte, simbol creştin bine cunoscut, iar una din fîntînile templului era plină cu statui şi reliefuri de cult, evident
păgîne, aruncate acolo, probabil de cei dintîi creştini.
O deosebire semnificativă am remarcat-o cu prilejul dezvelirii unui edificiu
privat impunător. Era o casă cu multe încăperi, bazine de apă, mozaic şi hypocaust,
clădire ce a aparţinut, evident, unui bogătaş. Aici recolta de materiale arheologice
a fost extrem de săracă, lipsa de inventar demonstrînd faptul că persoanele avute
şi-au luat toate bunurile odată cu plecarea armatei romane. Se dovedea că retragerea
aureliană nu s-a făcut în grabă, într-o atmosferă de panică, sub loviturile popu
laţiilor migratorii, ci în chip ordonat, m-aş încumeta să spun chiar planificat... Iată
cum arheologia începe să vină, cu dovezile ei specifice, în sprijinul tezei istorice că
retragerea aureliană n-a afectat, pe lîngă armată şi administraţie, decît păturile în
stărite ale populaţiei provinciei, pături ale căror interese erau legate de imperiu şi
de stăpînirea romană.
Evident, între descoperirile noastre se numără şi piese remarcabile, cum ar fi
inscripţia menţionată, găsită la templul lui Liber Pater, o mască de bronz aurit a
Gorgonei, precum şi un ornament din bronz ce a aparţinut probabil unui car roman
şi care înfăţişează capul unei antilope, ambele obiecte fiind identificate în sanctuarul
lui Esculap şi al Hygiei. Menţionez, de asemenea, un perete de ediculă funerară
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găsit în necropola de vest a oraşului şi o descoperire întîmplătoare, o foarte fru
moasă statuetă de bronz a zeiţei Venus.
Muzeul din Sarmisegetuza, care şi-a sărbătorit anul trecut 50 de ani de existenţă,
este acum în reorganizare. O reorganizare impusă de numărul şi importanţa noilor
descoperiri. Cu ajutorul specialiştilor clujeni s-a alcătuit tematica viitoarei expoziţii
de bază. Ţinînd seama de importanţa educativă pe care o are contemplarea descope
ririlor chiar în locul în caTe au fost făcute, piesele ieşite la iveală din recentele
săpături vor fi expuse în muzeul local.
De la frumoasele mozaicuri descoperite în secolul trecut, la palatul Augustalilor
dezvelit de Constantin Daicoviciu, pînă la edificiile identificate în ultimi ani am
ajuns la momentul cind la Sarmisegetuza se conturează un oraş roman cu un nivel
de civilizaţie comparabil cu acela din oraşele situate în vestul imperiului.
Alături de alte cîteva centre importante din Dacia, ca Apulum, Romula sau
Drobeta, cred că viaţa de la Sarmisegetuza nu trebuie privită izolat, ci în contextul
întregii vieţi romane din Dacia, care se caracteriză nu numai prin oraşe, ci şi prin
sute de aşezări rurale, dovadă a densităţii şi intensităţii populaţiei romane, fapt ce
explică romanizarea rapidă şi profundă a provinciei.

Epoca bronzului la Galaţi* — în zona noului cartier «Dunărea», din Galaţi
au fost descoperite recent o serie de mărturii arheologice datînd din epoca bronzului.
Pe teritoriul castrului roman de la Bărboşi, în acest judeţ, a fost scoasă la iveală o
nouă locuinţă datată între sec. II— III d.Hr. Inventarul locuinţei cuprinde printre
altele, amfore de diverse mărimi, vase stampilate, plumbi de la plasa de pescuit,
numeroase ţigle şi olane.

Monede romane la Gherla.— Un important tezaur monetar, din 83 de
piese romane din bronz a fost descoperit la Gherla, în apropierea castrului de aici.
Arheologii Eugen Chirilă, N. Gulea şi Ioan Chifor, care au făcut cercetările de
numismatică, au stabilit că tezaurul a fost acumulat spre sfîrşitul secolului IV d.Hr.
atestînd, intensa activitate economică a populaţiei locale daco-romane.

• Fortăreaţă romană de la Curbura Carpaţilor buzoieni. — Arătam cu alt
prilej că «Tezaurul de la Pietroasele» nu este străin de preocupările autohtonilor
(Pe larg în revista «Studii teologice», nr. 1/1975, p. 166— 167) dovadă şi faptul că
s-au descoperit noi elemente în sprijinul părerii de mai sus.
Dr. Gh. Diaconu, cunoscut arheolog, a declarat D-lui Simion Săveanu (prin inter
mediul revistei «Magazin» nr. 971/1976, 15 mai) următoarele :
«Comuna Pietroasele, aşa cum i se spune astăzi, este situată pe un pinten de
deal ce aparţine masivului Istriţa. De la Odobescu încoace creşterea populaţiei a
făcut ca zona castrului să fie astăzi acoperită cu numeroase -gospodării. Din această
cauză am conceput un plan de săpături de-a lungul străzilor comunei, pe locurile
virane, adică pe laturile de vest şi de sud ale incintei aşezării antice. S-au putut
defini fazele de construire ale fortăreţei, reuşind să identificăm trei nivele de locuire,
în interiorul acesteia. O conductă de olane care se îndreaptă spre centrul castrului,
ocupat astăzi de gospodăriile sătenilor, indică faptul că acolo putea să existe o con
strucţie mai impunătoare, din piatră a comandantului garnizoanei.
Zidurile castrului prezintă la bază o grosime de trei metri, ele formau un drept
unghi cu latura lungă de 158 de metri şf cea lată de 130 metri, fiind atît în interior
cît şi în exterior placate cu blocuri mari de piatră cioplită. Menţionez dintre mate
rialele scoase la iveală; ceramica lucrată cu mîna, de tradiţie geto-dacică şi vase
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lucrate la roată de populaţia locală, la care se adaugă ceramica romană, o notă
aparte făcînd ceramica smălţuită, adusă probabil din
Dobrogea.
-Pe lîngă foarte multe rlşniţe manuale s-au găsit creuzete pentru turnatbijuterii,
dălţi şi cuţite din fier, fibule şi catarame din bronz.
Foarte bine reprezentată este arta prelucrării osului pentru piepteni, aplice şi
tuburi pentru păstrat ace.
Intr-una din locuinţele străvechi, cercetătorii au găsit o monedă de argint
emisă
în timpul împăratului Valens, în a doua jumătate a secolului IV.
■După cum se ştie, şi Odobescu a găsit o monedă din aceeaşi perioadă, fapt ce
ne îndrituieşte să datăm castrul pe la mijlocul acestui secol. De altfel şi materialele
arheologice recoltate demonstrează aceeaşi epocă, fortăreaţa âncetîndu-şi existenţa
în jurul anilor 375— 381.
Castrul a fost conceput de strategi români care au ales acest bot de deal cu
scopul de a supraveghea cîmpia. Prin tehnica sa de construcţie, sîntem convinşi că
la ridicarea fortăreţei au lucrat meşteri romani care cunoşteau procedeul pregătirii
mortarului şi arderii cărămizilor. în acelaşi timp, prezenţa materialelor arheologice
geto-dacice dovedeşte că la ridicarea castrului a fost folosită mînă de lucru din împre
jurimi pentru scoaterea pietrei de construcţie din cariere şi pentru transportul mate
rialului lemnos necesar schelăriei.
Presupunem că, în momentele cînd pericolul hunic bătea la porţile Europei şi
se apropia de frontierele daco-romane — , aceştia au încheiat tratate şi cu vizigoţii.
Nu este execlus, deci, ca în anumite perioade, la Pietroasa să fi staţionat alături de
romani şi geto-daci şi grupuri de vizigoţi aflaţi, poate, sub conducerea lui Athanarich.
Scopul final al cercetărilor pe acest şantier este acela al conservării valorosului
monument istoric spre a fi vizitatşi cercetat, marcîndu-se astfel odată în plus pre
zenţa populaţiei daco-romane la curbura Carpaţilor buzoieni, în acele vremuri.
Subliniem o altă descoperire importantă şi anume că pe latura de sud a fortă
reţei a fost reperată necropola acesteia, ce cuprinde morminte datînd din secolul IV.
Remarcabil este faptul că poziţia necropolei faţă de castru respectă tradiţii de origine
romană. Dar surpriza cea mai mare am întîlnit-o în necropola din curtea IAS Pie
troasele, situată la aproximativ im kilometru sud-vest de centru. Aici au fost găsite
morminte de inhumaţie, unde
decedaţii ţineau în mînă, potrivit obiceiului, monede
de la Constantin al II-lea şi alături de oseminte erau numeroase arme romane.
Prin inventarul său, acest cimitir este primul de acest fel din ţara noastră. A lă
turi de vase, obiecte şi podoabe, în morminte au fost descoperite săbii cu două tăi
şuri, pumnale şi vîrfuri de lănci, toate de origină romană. O seamă de materiale
comune castrului şi celor două necropole (aceea de la sud de cetate şi cea cu arma
ment în morminte) ne determină să presupunem că acolo puteau fi înhumaţi apără
torii fortăreţei.
#

•

Mărturii bizantine la Păcuiul lui Soare. — Cercul arheologic al Liceului

nr. 2 din Călăraşi, efectuîndde curînd săpături la Păcuiul lui Soare — unde se
află o vestită cetate bizantină din sec. X— XII, a descoperit, în locul unde se afla
portul fluvial, monezi romane de argint şi aramă şi capiteluri de clădiri.
Cetatea construită de romani, era punct strategic ridicat în cale năvălirii avarilor.
/

PATRIMONIUL^CULTURAL N AŢ ION AL:

—
Muzeul «Bruckental» a achiziţionat pentru sectorul de artă românească lu
crări realizate de Brăduţ Covaliu, Ion Pacea, Ion Gheorghiu şi alţii, ultima sală din
circuitul pinacotecii devenind Salonul noutăţiloi picturii contemporane româneşti.
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Paralel, în cadrul secţiei de istorie s-a organizat expoziţia «Continuitatea populaţiei
autohtone în mileniul I», în cadrul căreia este prezentat materialul arheologic des
coperit în judeţ, ceramică din aşezarea daco-romană din sec. I— IV î.Hr. din Slimnic
şi complexul de aşezări umane şi cimitire din sec. IV— IX d.Hr. găsite la Bratei.
— Mînăstirea Hurezi redată evlaviei şi admiraţiei publice. — Ansamblul brâncovenesc de la Hurez, unul din cele mai mari complexe de arhitectură medievală din
ţara noastră, restaurate pînă în prezent, a intrat din nou în circuitul cultural. Prin
cipala ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, grupînd mai multe clădiri — casa dom
nească, biserica, tumul de poartă, corpurile de chilii — a redobîndit înfăţişarea sa ori
ginară în urma unor atente lucrări începute în 1960, conduse de arh. Ştefan Balş, sub
egida Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional. Prin îndepărtarea unor adăugiri ulteri
oare, a fost redată, în primul rînd, expresia monumentală a interioarelor casei domneşti.
In aceaste încăperi spaţioase s-a amenajat un muzeu de artă feudală, cuprinzînd ţesă
turi, sculpturi, icoane şi alte obiecte reprezentative pentru epoca brâncovenească, epocă
de mare înflorire a culturii româneşti. în acelaşi timp, a fost refăcută, în întregime, bo
gata decoraţie sculpturală a monumentului, piesele originale degradate fiind păstrate
în lapidariul complexului. într-o viitoare etapă urmează să fie efectuate şi lucrări de
restaurare a picturilor murale, o altă componentă de preţ a ansamblului.
4

— Dezvelirea unui bust al lui Nicolae Iorga. — în faţa Institutului de istorie
«Nicolae Iorga», din Capitală, clădire în care marele nostru istoric a trăit ultimii ani
ai vieţii, a fost dezvelit, sîmbătă la amiază, într-un cadru festiv, bustul ilustrului
om de ştiinţă şi cărturar, Nicolae Iorga, realizat în ibronz de artistul poporului Ion
Irimescu. Inaugurarea monumentului coincide cu împlinirea a 40 de ani de la crearea
Institutului de istorie şi a 105 ani de la naşterea fondatorului său, Nicolae Iorga.
La festivitate au participat Mihnea Gheorghiu, preşedintele Academiei de ştiinţe
sociale şi politice, Petre Constantin, vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai Consiliului Culturii şi Edu
caţiei Socialiste, oameni de ştiinţă, artă şi cultură, cercetători, precum şi membri ai
familiei marelui istoric.
A luat cuvîntul Ştefan Ştefănescu, directorul Institutului de istorie, care a evocat
activitatea ştiinţifică a lui Nicolae Iorga, neobosita muncă culturală pe care renumitul
istoric animat de patriotism, a desfăşurat-o în rîndul maselor populare.
— Constantin Brâncuşi, omagiat în Mexic şi la Paris. — La Muzeul naţional al
culturilor din capitala Mexicului a fost organizată o seară comemorativă «Constantin
Brâncuşi». Despre personalitatea marelui sculptor român şi universalitatea creaţiei
sale au vorbit directorul muzeului Julio Cesar Olive, şi prof. Barbara Meyer. A fost
vizionate apoi filmele documentare «Maramureş», «6000 de ani» şi «Ceramica de
Oboga». Au participat artişti plastici mexicani cadre didactice, studenţi, ziarişti.
La Palatul Galliera din Paris a avut loc vineri vernisajul expoziţiei «Omagiu lui
Brâncuşi din partea sculpturii româneşti contemporane» cuprinzînd 56 de lucrări în
lemn, piatră, marmură şi bronz. Au participat Jean Laloy, director general al aface
rilor culturale din Ministerul de Externe, vicepreşedinte al Asociaţiei franceze pen
tru activităţi artistice, membru al Institutului Franţei şi alţi membri ai institutului,
funcţionari superiori din M.A.E. (P. Diac).

EVENIMENTE ŞI FAPTE DEOSEBITE

(mai — iunie)
SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI. — Ziua de 1 Mai a intrat în tradiţie şi în
istoria lumii atît ca. sărbătoare a muncii, cît şi ca zi a înfrăţirii celor ce muncesc,
de pe toate meridianele globului pămîntesc.
Strîns unit în jurul conducătorilor săi, în frunte cu preşedintele Nicolae Ceauşescu,
poporul nostru s-a bucurat din plin de atmosfera sărbătorească a zilei de 1 Mai 1976,
care aureolează remarcabilele succese înscrise în cronica atît de bogată a construcţiei
socialiste în ţara noastră, bilanţul fructuos din toate ramurile de activitate : industrie,
agricultură, comerţ şi cultură. Realizînd un ritm de dezvoltare a industriei de 13 la
sută anual, ţara noastră a înregistrat într-un singur an, 1975, o producţie industrială
egală cu aceea a 'întregului deceniu 1951— 1960. Un curs ascendent a urmat şi agri
cultura : în ultimii cinci ani, «producţia a crescut cu 25 la sută. Venitul naţional a
crescut cu aproape 70 la sută, i*ar veniturile reale ale oamenilor muncii cu 46 la sută
faţă de 1970.
Rod al muncii -pline de abnegaţie desfăşurate de muncitori, ţărani, intelectuali,
fără deosebire de naţionalitate, tabloul succeselor înfăţişate la 1 Mai 1976 constituie
o chezăşie pentru înfăptuirea măreţelor proiecte de continuă dezvoltare şi înălţare
a patriei noastre, pentru îndeplinirea năzuinţelor de pace, progres şi bunăstarea tuturor.
In ţara noastră, ziua de 1 Mai a fost sărbătorită anul acesta în cadrul unei
vibrante adunări .populare ţinută în Palatul sporturilor şi culturii din Capitală, precum
şi prin entuziaste adunări .populare, spectacole artistice, serbări cîmpeneşti, carnava
luri şi alte manifestări cultural-artistice de masă, desfăşurate în toate judeţele ţării,
în întreprinderi cu activitate continuă, pe şantiere şi ogoare, ziua muncii a fost săr
bătorită prin muncă.
Adunarea populară din Capitală s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui ţării,
Dl. Nicolae Cauşescu, a celorlalţi conducători ai statului, a membrilor Consiliului de
Stat şi ai guvernului, a conducătorilor de instituţii centrale, a reprezentanţilor unor
organizaţii de masă şi obşteşti, ai oamenilor muncii din mari întreprinderi bucureştene,
ai vieţii ştiinţifice şi culturale, precum şi a reprezentanţilor unor organizaţii sindi
cale şi democratice de peste hotare, a unor şefi de misiuni diplomatice acreditaţi
la Bucureşti, membri ai corpului diplomatic şi corespondenţi ai presei străine. Cuvîntarea festivă despre semnificaţia zilei de 1 Mai a fost rostită de dl. Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreşedinte al Con
siliului de Stat. «Sîntem încredinţaţi că .poporul român, prin munca sa creatoare, va
face ca România să devină tot mai puternică, mai prosperă, mai înfloritoare, să înain
teze lot mai dinamic pe drumul progresului şi civilizaţiei socialiste», — a spus, în
încheierea cuvîntării sale dl. Emil Bobu.
Participanţii la adunare au urmărit apoi cu satisfacţie şi admiraţie desfăşurarea
unui amplu spectacol festiv dedicat zilei de 1 Mai, la realizarea căruia şi-au dat con
cursul «prestigioase instituţii artistice, artişti de seamă şi scriitori.
UN NOU MOMENT ISTORIC ÎN DEZVOLTAREA RELAŢIILOR ROMÂNOTURCE. — în cadrul relaţiilor tradiţionale de prietenie stabilite între România şi
Turcia, Preşedintele României, Domnul Nicolae Ceauşescu, împreună cu Doamna
Elena Ceauşescu, a făcut o vizită oficială în Turcia, în perioada 22—25 iunie 1976.
Pentru a doua oară în răstimp de cîţiva ani, şeful statului român a fost oaspete
al Turciei,^ mărturie a evoluţiei ascendente a relaţiilor de prietenie dintre cele două
ţări, hotărîte să acţioneze pentru promovarea unui climat de conlucrare şi bună veci
nătate în spaţiul geografic în care locuiesc.
Caracterul fructuos al vizitei, bogatul bilanţ al rezultatelor ei şi-au găsit expresie
elocventă în încheierea unor acorduri şi înţelegeri de natură să impulsioneze dez-
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vol'tarea relaţiilor de colaborare. Aşa cum se spune în Comunicatul comun, în vederea
consolidării şi lărgirii relaţiilor de cooperare între cele două ţări, în timpul vizitei
au fost semnate : Acordul de aplicare în domeniile petrolier, minier şi energetic a
Acordului de cooperare economică, industrială şi tehnică pe termen lung, Acordul
de colaborare în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor, Angajamentul de cooperare
ştiinţifică şi tehnologică şi Protocolul privind proiecte concrete de cooperare econo
mică şi schimburi comerciale.
Prin reafirmarea însemnătăţii principiilor înscrise în Actul final al Conferinţei
pentru securitate şi cooperare în Europa şi a necesităţii de a se acţiona mai energic
pentru .traducerea lor în viaţă, convorbirile româno-turce s-au înscris în spiritul hotărîrilor de la Helsinki.
Vizita preşedintelui Nicolae Ceauşescu în Turcia, desfăşurată în spirit de cordia
litate desăvîrşită şi încheiată cu un bogat bilanţ, marchează o nouă şi însemnată
contribuţie în evoluţia raporturilor reciproce de colaborare prietenească, înscriindu-se
totodată ca un aport preţios la statornicirea unui climat de înţelegere şi conlucrare,
în Balcani, pe continentul european, în întreaga lume.
PENTRU ASIGURAREA PROGRESULUI ŞI CIVILIZAŢIEI OMENIRII. — Intre 31
mai şi 11 iunie a.c,. în oraşul Vancouver din Canada şi-a desfăşurat lucrările Con
ferinţa Naţiunilor Unite asupra aşezărilor umane, amplă manifestare internaţională,
care se înscrie ca o continuare necesară a altor două conferinţe mondiale organizate
sub egida O.N .U .: Conferinţa Mondială privind Mediul înconjurător (Stockholm, 1972),
şi Conferinţa Mondială a Populaţiei (Bucureşti, 1974).
Conferinţa, la lucrările căreia au participat aproape 5000 de delegaţi din 134
ţări ale lumii, a primit cu deosebit interes mesajul ce i-a fost adresat de preşedintele
României, Domnul Nicolae Ceauşescu, şi a apreciat în mod deosebit contribuţia adusă
de delegaţia ţării noastre condusă de dl. Romeo Dragomirescu, vicepreşedinte al
Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.
Apreciind că această Conferinţă «poate aduce o contribuţie deosebit de pozitivă
la dezvoltarea şi la găsirea căilor de soluţionare a unor probleme cu profunde im
plicaţii asupra existenţei popoarelor, asupra progresului şi civilizaţiei întregii uma
nităţi», preşedintele Nicolae Ceauşescu reliefează în mesajul său că «România con
sideră că evoluţia aşezărilor umane, ridicarea gradului lor de civilizaţie depind, in
primul rînd, de eforturile proprii ale fiecărei ţări, de felul în care se realizează dez
voltarea economică şi socială a fiecărui popor, de modul cum se asigură utilizarea
resurselor materiale şi umane proprii, răspîndirea şi valorificarea cuceririlor ştiinţei
şi culturii în întreaga viaţă socială... în soluţionarea acestei probleme şi în ridicarea
generală a gradului de civilizaţie şi bunăstare a popoarelor un rol însemnat revine
dezvoltării şi diversificării colaborării pe plan internaţional, statornicirii unor relaţii
echitabile, de deplină egalitate între state».
După dezbaterea proiectelor de document privitoare la principiile generale, coo
perarea internaţională şi acţiunile pe scară naţională în problema aşezărilor umane,
în şedinţa finală a Conferinţei a fost adoptată Declaraţia în problema aşezărilor
umane, în care se cere tuturor popoarelor şi guvernelor lumii să lupte împotriva
oricăror forme de colonialism, agresiune, ocupaţie teritorială, dominaţie străină, apar
theid şi a oricăror forme de rasism şi discriminare rasială, în conformitate cu rezo
luţiile adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. Se subliniază totodată necesitatea
înfăptuirii unei noi ordini economice internaţionale în vederea stabilirii unor relaţii
economice mai echitabile -între ţările lumii.
I

VIZITA PREŞEDINTELUI SIRIEI IN ŢARA NOASTRĂ. — In zilele de 26— 28
iunie a.c., ţara noastră a avut ca înalţi oaspeţi pe preşedintele Siriei, Hafez Al-Assad,
şi soţia sa, Doamnei Anisse Al-Assad, la invitaţia Preşedintelui Nicolae Ceauşescu
şi a Doamnei Elena Ceauşescu.
Această vizită oficială a preşedintelui Siriei a prilejuit cea de-a patra întîlnire
la nivel înalt româno-siriană din ultimii ani, încheiată cu rezultate fructuoase pentru
ambele popoare. Au fost semnate : Acord privind cooperarea tehnico-ştiinţifică ; Acord
privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor; Con
venţie sanitar-veterinară şi Protocolul privind aplicarea acesteia; Plan de colabo
rare în domeniul sănătăţii publice ; Program de schimburi culturale pe anii 1976— 1977.
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încununate de succes, convorbirile dintre preşedinţii Nicolae Ceauşescu şi Hafez
Al-Assad constituie o expresie a prieteniei şi colaborării rodnice, care s-au stator
nicit şi se dezvoltă între România şi Siria, a aspiraţiilor lor comune de progres şi
prosperitate, de dezvoltare liberă şi independenţă.
CONGRESUL COOPERATORILOR MEŞTEŞUGARI. — în zilele de 28 şi 29 mai
a.c. s-a ţinut în sala Ateneului Român din Capitală Congresul al V-lea al coopera
ţiei meşteşugăreşti din Republica Socialistă România, la care au participat 500 de
delegaţi ai celor peste 310.000 membri ai cooperativelor meşteşugăreşti din întreaga
ţară, dezbătînd şi analizînd, în spirit de înaltă exigenţă şi responsabilitate, activi
tatea desfăşurată de organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti în perioada care a trecut
de la ultimul congres şi stabilind programul dezvoltării lor în cincinalul 1976— 1980.
Participanţii la Congres au primit cu viu interes Mesajul adresat Congresului de
Preşedintele ţării Dl. Nicolae Ceauşescu. «Cooperaţia meşteşugărească este chemată
să aducă o contribuţie tot mai însemnată la realizarea măreţului program de dez
voltare economică şi socială a ţării», subliniază Preşedintele Nicolae Ceauşescu în
mesajul său. Ea este chemată «să participe într-o măsură sporită la satisfacerea în
condiţii tot mai bune a cerinţelor populaţiei privind aprovizionarea cu bunuri de
consum şi servicii tot mai variate, de calitate superioară, la asigurarea unor dispo
nibilităţi pentru export, la valorificarea tot mai largă a unor resurse şi posibilităţi
locale... Organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti trebuie să contribuie, alături de pro
ducţia realizată în industria de stat, la îmbogăţirea continuă a sortimentului de bu
nuri de consum, de articole casnice şi de uz gospodăresc din reţeaua comercială».
Dată fiind marea bogăţie spirituală pe care o constituie arta nativă a poporului nos
tru, Preşedintele Nicolae Ceauşescu subliniază că în domeniul producţiei obiectelor
de artizanat «este necesar să se valorifice mai bine minunatele tradiţii şi bogatul te
zaur al artei noastre populare, talentul şi iscusinţa meşterilor, să se ţină în mai mare
măsură seama de specificul fiecărei zone, pentru a realiza o producţie de artă popu
lară şi artizanat care să satisfacă, In cele mai bune condiţii, atît cererile pieţii in
terne, cît şi pe cele de export».
După încheierea dezbaterilor, în cadrul cărora au fost evidenţiate realizările, ară
tate lipsurile şi formulate propuneri pentru activitatea viitoare, Congresul a aprobat
activitatea desfăşurată de Consiliul UCECOM şi Comisia de revizie, adoptînd apoi
propunerile privind îmbunătăţirea prevederilor statutelor organizaţiilor şi uniunilor
cooperaţiei meşteşugăreşti. A fost adoptată, de asemenea, Rezoluţia celui de-al V-lea
Congres al cooperaţiei meşteşugăreşti, în care sînt precizate principalele măsuri şi
obiective ce trebuie să fie puse în aplicare de toate organizaţiile cooperatiste pentru
îndeplinirea sarcinii centrale stabilite de Congres: volumul producţiei cooperaţiei
meşteşugăreşti să fie în 1980 cu peste 53 la sută mai mare decît în 1975, corespun
zător unui ritm mediu anual de aproape 9 la sută.
Congresul a ales Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi
Comisia de revizie, iar în prima şedinţă a Consiliului UCECOM a fost ales Comitetul
Executiv. în funcţia de preşedinte a fost reales dl. Florian Dănălache.
EDUCAŢIE ŞI ^ CULTURĂ ÎN SPIRITUL CERINŢELOR VREMII. — Un eveni
ment de o deosebită însemnătate pentru formarea unui om nou, om de omenie, pen
tru înflorirea ştiinţei, literaturii şi artelor în ţara noastră l-a constituit Congresul edu
caţiei politice şi al culturii socialiste, ţinut în zilele de 2— 4 iunie a.c. în Palatul
Sporturilor şi Culturii din Capitală, sub auspiciile Frontului Untăţii Socialiste, în care
este încadrată şi Biserica Ortodoxă Română.
Făurirea unei civilizaţii spirituale superioare, ca şi asigurarea bunăstării mate
riale a oamenilor este condiţionată de formarea omului nou, în spiritul dragostei de
dreptate şi adevăr, al curajului şi cinstei, al hotărîrii de a lucra împreună cu semenii
săi pentru fericirea proprie, pentru fericirea întregului popor, avînd o pregătire mul
tilaterală.
Problema formării omului nou a fost prezentată sub multiplele ei aspecte în im
presionanta şi documentata expunere făcută de Preşedintele ţării, Domnul Nicolae
Ceauşescu, expunere care, datorită faptului că sintetizează gîndirea şi creaţia româ
nească, întemeindu-se pe coordonatele spirituale, culturale, în lumina tradiţiilor na
ţionale ale poporului român, a fost adoptată de Congres drept program al întregii
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activităţi viitoare a statului, a tuturor organizaţiilor de masă şi obşteşti, a organis
melor educative şi cultural-artistice, a întregului nostru popor.
Preşedintele Nicolae Ceauşescu face o desăvîrşită sinteză a istoriei vechi, medii
şi moderne a patriei noastre, omagiind totodată pătura ţărănimii pentru rolul pe care
l-a jucat în toată epoca medievală, atît în luptele pentru dreptate naţională şi so
cială, pentru independenţă, în producerea bunurilor materiale ale societăţii, cît şi în
conservarea limbii şi îmbogăţirea permanentă a culturii româneşti, subliniind totodată
că edificarea societăţii socialiste, înfăptuirea revoluţiei culturale au dus la înflorirea
artei şi literaturii, la succese remarcabile în formarea omului nou.
Vorbind despre educarea tineretului în spiritul dragostei de ţară, Preşedintele
Nicolae Ceauşescu a definit în mod magistral conţinutul şi caracteristicile patriotis
mului, subliniind, printre altele că «a fi patriot înseamnă a 'fi oricînd gata să (faci
totul, mergînd pînă la supremul sacrificiu, pentru a apăra libertatea, independenţa şi
integritatea ţării, pentru a salvgarda măreţele cuceriri revoluţionare ale poporului».
Se impune a fi subliniată, de asemenea, prin prizma specificului revistei noas
tre, precizarea preşedintelui României cu privire la libertatea religioasă din ţara noas
tră, făcută în cadrul paragrafului referitor la obiectivul central al propagandei ideo
logice». «In acest context, — a spus Preşedintele Nicolae Ceauşescu — , doresc să sub
liniez din nou faptul că noi, comuniştii, călăuzindu-ne după concepţia ştiinţifică ce atestă
materialitatea lumii, combatem cu energie superstiţiile, misticismul, curentele de gîndire idealiste. In acelaşi timp, politica partidului şi statului nostru, întreaga viaţă so
cială se întemeiază pe respectul credinţei oamenilor, pe libertatea conştiinţei, pe
manifestarea liberă a cultelor în cadrul legilor statului, pornind de la faptul că, indi
ferent de credinţa sa religioasă, fiecare cetăţean, fiecare slujitor al unui cult sau al
tul, trebuie să respecte legile şi să servească cauza edificării noii orînduiri socialiste
în România».
■însemnat eveniment în viaţa contemporană a României, primul Congres al edu
caţiei politice şi al culturii socialiste a realizat o analiză deosebită a spiritualităţii
societăţii româneşti, dezbătînd constructiv problema făuririi şi dezvoltării omului nou,
menit să ridice pe culmi nivelul de viaţă a întregului nostru popor.
CONFERINŢA SOCIETĂŢILOR NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE ŞI SEMILUNA
ROŞIE DIN ŢĂRILE BALCANICE. — î n 7||p1p Hp
m a i a n c-«n Hpgfa<;nrat î n
Capitala ţnrii—noastre lucrările Conferinţei Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună
Roşie din ţările balcaniceTevenimenr^menit să contribuie_la întărirea^ rolului pe care
aceste organizaţii îl^aiL în lupta pentru înfăptuirea programului de acŢurnl^stibUjTjIe
Conferinţa mondială a Crucii Roşii_dedicatij. piLcji, înscriindu^se totodată în. cadful
numeroaselor iniţiative ale Crucii Roşii din România în scopul dezvoltării colaborării
cu societăţii a. similare din Balcani, şi d e c iîn cadrul preocupărilor constante ale R
mâniei pentru prietenie între popoarele lumii, pentru instaurarea unui climat de
vecinătate, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii şi colaborării.
La lucrările Conferinţei, desfăşurate într-o atmosferă de înţelegere şi stimă re
ciprocă, au participat delegaţii ale organizaţiilor naţionale de Cruce Roşie şi Semilună
Roşie din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România şi Turcia, reprezentanţi ai Ligii So
cietăţilor de Cruce Roşie, precum şi invitaţi din partea Comitetului Internaţional
al Crucii Roşii şi ai societăţilor naţionale respective din Ungaria şi U.R.S.S.
Rostind cuvîntul de salut din partea Ligii Societăţilor de Cruce Roşie, dl. Henrik
Beer, secretarul general al acestei organizaţii, a subliniat că această Conferinţă repre
zintă un pas înainte spre extinderea şi aprofundarea contactelor între societăţile naţio
nale din zonă, constituind un model de colaborare rodnică pentru societăţile surori din
alte regiuni ale lumii. La rîndul său, dl. Eric Martin, preşedintele Comitetului Inter
naţional al Crucii Roşii, a relevat că reuniunea de la Bucureşti ilustrează elocvent
dorinţa de colaborare între naţiuni pe tărîmul nobilelor idealuri ale Crucii Roşii.
Pe parcursul a trei zile, în deplină concordanţă cu obiectivele Crucii Roşii — sin
tetizate în deviza ei «Per humanitatem ad pacem» — , participanţii la Conferinţa socie
tăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din ţările balcanice au dezbătut probleme pri
vind rolul Crucii Roşii în educaţia sanitar-socială a tineretului, colaborarea bilaterală
şi regională între societăţile de Cruce Roşie în cazuri de calamităţi, contribuţia aces
tora la intensificarea cooperării şi promovarea idealurilor păcii.
în urma propunerii făcute de preşedintele Conferinţei, dl. general-colonel Mihai
Burcă, preşedintele Crucii Roşii române, s^a hotărît crearea unui comitet interbalca-
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nic de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, alcătuit din preşedinţii societăţilor naţionale,
care să asigure un contact permanent între aceste societăţi. Ca preşedinte al acestui
comitet a fost ales, pînă la viitoarea Conferinţă, dl. general-colonel Mihai Burcă.
Documentul final adoptat exprimă hotărîrea comună de a întări şi dezvolta coo
perarea dintre Societăţile de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, reliefîndu-se necesitatea
sporirii activităţii în eforturile comune de înlăturare a războaielor, de a sădi în conş
tiinţa popoarelor ideea păcii, înţelegerii şi cooperării internaţionale. Se subliniază tot
odată că prin cooperarea -în domeniul activităţilor desfăşurate de Crucea Roşie se
aduce o contribuţie esenţială la aprofundarea şi intensificarea colaborării bilaterale şi
multilaterale a statelor din regiunea balcanică, la transformarea -acestei regiuni într-o
zonă a păcii.
S-a hotărît ca următoarea Conferinţă a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună
Roşie din ţările balcanice să aibă loc în Grecia, în anul 1979.
Prin rezultatele
ei, Conferinţa de la Bucureşti a Crucii Roşii balcanice constituie
un pas sigur înainte pe calea activităţii creatoare şi rodnice a societăţilor de Cruce
Roşie, într-o lume fără războaie şi vărsări de sînge, o lume a păcii şi înfrăţirii între
popoare.
în ziua de 12 mai, şefii delegaţiilor participante la lucrările Conferinţei au avut
deosebita satisfacţie
de a fi primiţi în audienţă de preşedintele României, Domnul
Nicolae Ceauşescu.
Vorbind în numele participanjilor la Conferinţă, dl. Henrik Beer, secretar gene
ral al Ligii Societăţilor de Cruce Roşie, a mulţumit şefului statului român pentru spri
jinul acordat pentru activitatea Crucii Roşii, mulţumind totodată pentru felul în care
România a găzduit şi a asigurat organizarea Conferinţei de Cruce Roşie a ţărilor bal
canice, precum şi pentru «modul în care pregăteşte participarea organizaţiilor de Cruce
Roşie la reuniunea mondială ce va avea loc anul viitor tot la Bucureşti. România de
vine astfel un centru ideal pentru promovarea ţelurilor Crucii Roşii internaţionale, a
principiilor colaborării dintre state şi guverne».
Au mai luat cuvîntul dl. Eric Martin, preşedintele Comitetului Internaţional al
Crucii Roşii, şi conducătorii delegaţiilor ţărilor balcanice.
Răspunzînd, preşedintele Nicolae Ceauşescu şi-a exprimat plăcerea de a se întîlni cu participanţi şi conducători ai organizaţiilor de Cruce Roşie din ţările balca
nice, cu conducători ai organismelor internaţionale de Cruce Roşie, apreciind totodată
iniţiativa de a se organiza periodic reuniuni ale organismelor de Cruce Roşie din ţă
rile balcanice şi subliniind importanţa activităţii organizaţiilor de Cruce Roşie. «Desi
gur, — a spus şeful statului român, — organizaţiile de Cruce Roşie sînt organizaţii
obşteşti, neguvernamentale. Dar -activitatea lor are o mare importanţă în viaţa fiecărei
ţări, în dezvoltarea colaborării pe plan internaţional şi, în condiţiile acestei reuniuni,
în cadrul ţărilor balcanice».
«Desigur — a accentuat preşedintele Nicolae Ceauşescu în cuvîntul său — în
seşi obiectivele Crucii Roşii, care pune accent deosebit pe problemele umanitare, pre
supun şi preocuparea pentru evitarea războiului şi asigurarea păcii. Cred că cea mai
mare apreciere pe care ţările -ar da-o activităţii Crucii Roşii ar fi aceea ca să nu fie
nevoie de intervenţia Crucii Roşii în caz de război, adică să evităm războiul. Acesta
ar fi cel mai mare succes al Crucii Roşii».
«Desigur — a spus în continuare preşedintele ţării noastre — şi fără aceasta sînt
multe probleme de soluţionat privind sănătatea, combaterea diferitelor >boli, în care
Crucea Roşie are de jucat un rol important chiar In cadrul ţărilor noastre, nu mai
vorbesc pe plan internaţional».
Exprimîndu-şi «speranţa că vor fi intensificate eforturile pentru soluţionarea unor
probleme destul de grave pe pl-an mondial», preşedintele Nicolae Ceauşescu a în
cheiat spunînd : «Am în vedere combaterea unor maladii în diferite ţări şi, mai cu
seamă, insist încă o dată asupra necesităţii de a sădi în conştiinţa popoarelor ideea
păcii şi colaborării».
Tradiţionalele legături de colaborare şi bună vecinătate dintre ţările balcanice
au fost ilustrate încă o dată, prin prizma lucrărilor Conferinţei de la Bucureşti a Crucii
Roşii, desfăşurate în spiritul nobilelor idealuri umanitare exprimate prin deviza «Per
humanitatem ad pacem» sub care activează Crucea Roşie internaţională.

* I N G R V M Î \R I ♦ P f t S T O R f t U ♦

EXPRESIVITATEA RELIGIOASĂ A PSALTICHIEI
ROMÂNEŞTI CONTEMPORANE
Caracterul liqiştit şi senin al cultului oficiat în Biserica Ortodoxă Română.
Două dintre principalele trăsături ale desfăşurării cultului ortodox s în t: liniştea şi
seninătatea. Nu liniştea unei vieţi psihice pasive, ci aceea a unei complexe dinamici
lăuntrice, stăpînită conştient. Preotul şi credincioşii săvîrşesc sfintele slujbe ortodoxe
«cu pace», însufleţiţi de iubire, credinţă şi speranţă, în grade — individual — di
ferite.
Acest mod liniştit al desfăşurării slujbei ortodoxe îl asigură nu numai educaţia
religioasă a celor ce oficiază, ci şi caracterul unitar al fiecărei slujbe. Prin această
afirmaţie am sugerat, totodată, ca liniştea desfăşurării cultului ortodox nu trebuie
înţeleasă numai ca o fluenţă lentă, ci, îndeosebi, ca o trăsătură armonioasă, echili
brată, expresie a însăşi structurii unitare a cultului ortodox.
Morfologic, unitatea slujbei ortodoxe o asigură repetarea ecfoniselor, toaie referindu-se Ja Sfînta Treime; ca şi revenirea multiplă a binecuvîntării prin gestul litur
gic cuvenit şi prin expresia : «Pace tuturor». Atît ecfonisele — aproape identice — cît
şi momentele binecuvîntării prin aceeaşi expresie şi acelaşi gest, repetîndu-se, articu
lează părţile diferite ale slujbei într-un întreg bine închegat. Acelaşi rol articulant,
generator de unitate, -îl are şi repetarea eoteniei mici sau cea a cererilor, în unele
slujbe.
La generarea şi asigurarea unităţii fiecărei slujbe ortodoxe mai contribuie, poate
în cea mai mare măsură, caracterul progresiv-pregătitor al momentelor liturgice oare
conduc spre culminaţia slujbei. De asemenea, şi treptele trăirii spirituale care «co
boară» spre acel «cu pace să ieşim», ,pe care, chiar neformulat expres, îl conţin toate
sfintele slujbe ortodoxe. Desigur, această «coborîre» nu trebuie înţelească ca o dimi
nuare propriu-zisă a intensităţii trăirii religioase liturgice; mai curînd avem să ve
dem în ea o creştere a puterii de s<tăpînire a emoţiei religioase, această creştere datorindu-se plusului de unitate sufletească pe care harul sfinţilor îl aduce în suflete.
Psihologic considerînd, iată ce este o slujbă ortodoxă : un mare val din valuri
de trăire religioasă, care, pornind — fără desprindere — din ambianţa mării agitate
/i vieţii zilnice, urcă spre un zenit spiritual fierbinte şi luminos, şi se întoarce în
aceeaşi ambianţă, dar mai cald şi mai luminat, iradiind căldură şi lumină. Deschidere
spre Dumnezeu, prin iubire de lum e; şi deschidere spre lume, prin iubire de Dumne
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zeu. Sau, dacă prin deschidere înţelegem efort personal şi ajutor haric întru sporirea
dragostei, atunci o slujbă ortodoxă este augmentare a dragostei de Dumnezeu, prin
dragostea de oameni, şi augmentare a dragostei de oameni, prin dragostea de Dum
nezeu. O sfîntă unitate agapică străbate întreaga slujbă.

Contribuţia cîntării bisericeşti la determinarea caracterului liniştit — uni
tar — al slujbei ortodoxe. — Muzica psaltică românească tipărită în unele dintre
actualele cărţi de cult (Cîntârile Sfintei Liturghii şi Podobiile celor opt glasuri; Vecernierul şi Utrenierul)' ca şi cea pentru Slujba Sfintei Cununii şi diferite ierurgii,
publicată în revistele centrale din Patriarhia Română, conţine apreciabile elemente
generatoare de linişte sufletească, elemente prin care contribuie la determinarea stăpî
nirii emoţiei religioase liturgice. Un astfel de element este însăşi structura liniei me
lodice psaltice. Această linie melodică o constituie, îndeosebi, succesiunea intervalelor
de secundă (mică sau mare). Ce-i drept, intervin şi intervale de terţă, uneori de cvartă,
cvintă, sau sextă, dar cu economie, .în mod îndreptăţit. Cît priveşte intervalele de
septimă, octavă sau cele şi mai mari, numai foarte rareori le întîlnim, şi nu în mişcare
irmologică, repejoară, ci în cea stihirarică. Această desfăşurare fonică lină, mai ales
din treaptă în treaptă, contribuie efectiv la crearea unei stări de linişte sufletească.
Aproape toate cîntările noastre psaltice au o asemenea structură melodică. Ast
fel, la Sfînta liturghie; răspunsurile ecteniilor, antifoanele de la începutul Sfintei li
turghii, Fericirile, Sfinte Dumnezeule... Apoi modelele celor opt glasuri, scrise pe tex
tul de început al Psalmului 140 («Doamne strigat-am»); troparele şi antifoanele aces
tor glasuri ; podobiile, «axioanele», cîntările pentru cateheze etc...
Un alt element psaltic contemporan care contribuie la generarea liniştei sufle
teşti liturgice îl constituie ritmul. Semiografic, el transpare în succesiunea unor semne
«timporale» (valori) care, fonic, corespund mai ales duratelor de unul, doi sau trei
timpi. Deci semne (neumatice) sau portativale, care, mai cu seamă într-o mişcare stihi
rarică (andante), obligă o desfăşurare lină, necontorsionată. Nici neumele care indică
succesiuni de sunete muzicale executate cîte două, sau patru la o «bătaie» a mîinii
(optimi sau şaisprezecimi) nu aduc prejudicii acestui caracter liniştit (şi liniştitor) al
ritmului cîntărilor psaltice.
Numai prezenţa unor frecvente sincope ar putea dăuna atmosferei liniştite a mu
zicii psaltice ortodoxe româneşti contemporane. Dar sincopele intervin rareori, către
sfîrşitul unei cîntări, avînd funcţiunea de a pregăti acest sfîrşit printr-un fel de frînă,
deci ca un fenomen încetinitor. Aşa este cazul în podobia Cu ce cununi, la cuvîn
tul penultim : «mare» (milă). La fel, în finalul cîntărilor pe glasul al cincilea, stihiraric ; şi în altele, cîteva. Nici celula ritmică corespunzătoare — în semiografie li
niară — unei optimi punctate, urmată de şaisprezecime, nu se înscrie între compo
nentele unui ritm liniştitor. Dar nici ea nu apare frecvent.
Desigur, şi fenomenul ritmic rezultat prin intonarea sunetelor corespunzătoare
unei pătrimi cu punct, precedată de optime, generează mai puţină linişte; are un ca
racter mai puţin autentic liturgic. însă într-o mişcare Andante, cum are a se cînta,
de exemplu, «Mărire... şi acum», la începutul Dogmaticei glasului întîi şi însăşi această
Dogmatică, un asemenea fenomen ritmic nu împiedecă ritmul general al acestei cîn
tări de a contribui la producerea liniştii caracteristice desfăşurării Vecerniei respec
tive. Felul în care au a se cînta, de exemplu, celulele ritmico-melodice de la silabele
Ta(tălui) şi i-a (stricat) (Vecernierul, pag. 29, 30) se încadrează, fără dificultate psi
hică, în trăirea conţinutului acestei Dogmatici.
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De asemenea, într-o mişcare repejoară, succesiunea unor triolete de optimi cu al
treilea sunet prelungit pe o pătrime ar produce un efect tulburător. însă în mişcarea
«Andante», sau şi mai rară, cum are a se cînta «Pe Tine Te lăudăm» (glasul V), triole
tele respective sună liturgic.
în general, actualele cîntări psaltice ortodoxe româneşti prezintă o simţitoare lim
pezire şi de alte formule ritmice care, mai înainte, împreună cu acea excesivă încăr
cătură de efecte melodice ornamentale constituiau mari dificultăţi la intonarea aces
tor cîntări şi le imprima o notă mai puţin religioasă. După cum vom reafirma şi mai
tîrziu, această decantare a înnoit muzica psaltică românească în mod cert. (O remarcă
pe care, cu alte cuvinte, o face însăşî «Prefaţa» Utrenierului din 1954 şi 1974).
Orice creaţie muzicală bună datorează unitatea sa şi simetriei generale a fra
zelor din care se compune, ca şi echilibratei proporţionări a secţiunilor, cînd extensiu
nea ei mare implică asemenea secţiuni. Or, iată că frazele (propoziţiile) melodice ale
cîntărilor psaltice nu sînt construite simetric. După «propoziţii muzicale cu o exten
siune egală cu un anumit număr de «bătăi» (o bătaie fiind egală cu «timpul cît coborîm şi ridicăm mîna»), urmează propoziţii de o extensiune mai mare, sau mică. Iată, de
exemplu, Antifonul II, gls. 5, din Cântările Sfintei Liturghii, .analizat din acest punct
de vedere. Formula doxologică «Mărire... şi acum...» este construită — melodic —
din două propoziţii egale, fiecare de cîte şaisprezece «bătăi», abstrăgînd anacruza
iniţială. Urmează (pe textul: «Unule născut, Fiule») o propoziţie melodică de zece
«bătăi», apoi o altă propoziţie tot de zece «bătăi», (pe textul : şi Cuvântul lui Dum
nezeu»). Pe textul «Cela ce eşti făxă de moarte» avem o propoziţie de douăsprezece
astfel de unităţi temporale ; pe -textul «şi ai primit pentru mîntuirea noastră», o pro
poziţie de şaisprezece u n ită ţi; pe textul «a Te întrupa din Sfînta Născătoare de
Dumnezeu», una de optsprezece u n ită ţi; pe cuvintele «şi pururea Fecioara Maria»,
o propoziţie melodică de douăsprezece u n ităţi; apoi una tot de douăsprezece, pe
textul «Carele neschimbat Te-ai întrupat» ; ca următoarea propoziţie, pe cuvintele «şi
răstignindu-Te, Hristoase, Dumnezeule», să aibă patrusprezece «bătăi» ; «cea cu tex
tul «cu moartea pe moarte ai călcat» fiind numai de zece; urmînd o propoziţie de
patrusprezece respective unităţi temporale, pe cuvintele «Unul fiind din Sfînta Treime;
pentru ca pe textul «împreună mărit cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt», să urmeze iarăşi o
propoziţie cu extensiunea maximă, de optsprezece ««bătăi» ; Antifonul încheindu-se
cu o propoziţie melodică reductibilă la numai zece asemenea unităţi de timp. Cifric,
din punct de vedere extensional, iată desemnarea succesiunii propoziţiilor melodice
ale Antifonului, precedat de formula doxologică «Mărire»...: 16, 16, 10, 10, 12, 16, 18,
12, 12, 14, 10, 14, 18, 10. Cîtă varietate extensională ! Şi, lotuşi, cîtă «logică» arhitec
turală ! Căci, considerând melodia formulei doxologice ca formînd un singur întreg
împreună cu Antifonul analizat, constatăm că acest întreg melodic are trei propoziţii
de cîte şaisprezece timpi («bătăi»), trei de cîte zece timpi, trei de cîte doisprezece timpi,
două de cîte patrusprezece timpi şi ce-i drept, tot numai două de cîte optsprezece
timpi, dar acestea, evident, avînd cea mai mare extensiune. Generic, iată, deci, o rea
litate tiladică guvernînd — ascuns — întreaga construcţie a cîntării psaltice pe care
«un analizat-o.
Nu toate cântările psaltice au o construcţie similară Antifonului II al Sfintei Li
turghii. în unele, propoziţiile melodice reapar extensional numai o dată ; în altele, to
tuşi, de două ori, sau altfel. Oricum însă, este cert că nu .poate fi vorba despre un
aspect structural simetric al cîntărilor psaltice. Cu toate acestea, construcţia asime
trică a cîntăirilor psaltice româneşti nu atenuiază puterea lor generatoare de unitate
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sufletească, de linişte liturgică. Cum ? Prin faptul că această asimetrie structurală este
totuşi, străbătută de forţa polarizantă a rimului -binar. Numai excepţional, din cînd în
cînd, acest ritm cedează locul, cîţiva timpi, unui ritm ternar. De exemplu, în Troparul
glasului IV al Vecerniei de sîmbătă (seară), la silabele «cea lu-mi»(nată); sau în mo
delul stihiraric al aceluiaşi glas, pe silabele «Doam-ne stri» (gat-am), etc.
Asimetria frazeologică a cîntărilor psaltice se accentuiază — inevitabil — în apli
carea celor opt glasuri la mulţimea textelor imnografice cuprinse în cărţile de cult
fără semne muzicale. Această asimetrie se datorează faptului că respectivele stihuri
originale greceşti au fost traduse în limba română liber, în proză. în aceste condiţii,
cîntăreţul bisericesc român cîntă «ipractic», adică aplică melodiile psaltice la texte
care, permanent, nu coincid prozodic cu textele originale şi ale căror propoziţii lite
rare au — consecvent — un număr mai mic sau mai mare de silabe decît propoziţiile
textelor cu melodii model.
Insă chiar şi aceste cîntări psaltice «practice» îşi păstrează integral etosul lor
liturgic liniştit şi liniştitor, datorită caracterului unitar al fiecăreia, realizat modal.
Acesta este, de asemenea, un alt mare merit al celor care au înnoit muzica psaltică ro
mânească : de a fi realizat modele purificate de prea multele «cromatisme şi treceri
prea dese dintr-o gamă în alta în cursul aceleiaşi cîntări» (Prefaţa Utrenierului) obligînd
astfel ca şi «practic», fiecare cîntare să se desfăşoare cît mai diatonic, adică în cadrul
aceluiaşi mod (glas) indicat înaintea textului. Este unitară, modal, chiar şi stihira cu
«Slavă»... şi acum» care încheie stihirile de la «Doamne strigat-am», la Vecernia săr
bătorii Adormirii Maicii Domnului, deşi trebuie cîntată pe toate cele opt glasuri. Pentru că asociază tot cîte două glasuri înrudite (1— 5, 2—6, 3— 7 ; 4— 8), şi pentru că
începe cu glasul I şi încheie cu acelaşi glas.
Afirmam la început, că a doua trăsătură a cultului ortodox o constituie senină
tatea. Dincolo de liniştea la care ne-am referit pînă aci, şi disciplinat de aceasta, pul
sează un clocot de viaţă afectivă în care predomină bucuria mulţumirii şi a omagiului
adus Sfintei Treimi, precum şi (în grade diferite) Maicii Domnului, sfinţilor îngeri şi
— în general — sfinţilor. Desigur, dacă bucuria mulţumirii şi a omagierii constituie
trăsătura dominantă â trăirii slujbelor ortodoxe, înseamnă că această trăire implică şi
alte trăsături. Participanţii la sfintele slujbe ortodoxe simt şi durere (pentru cei ce pă
timesc ; de aceea se şi roagă pentru aceştia). Pătimesc sufleteşte (cît le este posibil
omeneşte) împreună cu «Mielul lui Dumnezeu» jertfit euharistie în Sfînta Liturghie ;
jertfit, dar şi biruitor, prin înviere ; deci durere, dar şi bucurie covîrşitoare, mai cu
seamă în momentele Comuniunii (împărtăşirii). Mai fac experienţa «fricii de Dumnezeu»,
adică a fricii modelate de «credinţă şi dragoste», potrivit îndemnului : «Cu frică de
Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi». Nu le este străină nici o anu
mită «îndrăznire», totuşi «fără de osîndă», în cutezanţa de a-L numi Tată, pe Cel ce
este Dumnezeu. Dar, repetăm, dominantă rămîne trăirea bucuriei de a mulţumi şi oma
gia. Sau, potrivit unei afirmaţii mai de la început, slujba ortodoxă poate fi asemănată
unui val limpede, alcătuit, însă, din valuri, între care unele au şi o cromatică mai în
chisă, de nuanţe diverse. în ea domină o bucurie senină, luminoasă, care ajută ca şi
conştiinţele să devină receptive unei lumini line ce vine — haric — de la însăşi «Lu
mina lină».
Pînă şi în slujba înmormîntării găsim trăsătura acestei seninătăţi liturgice. Căci
dintre toate pericopele existente în «Apostol», citim aceea în care Sfîntul Pavel scrie :
«Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi...».
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(I Tes. IV, 13). Iar la sfîrşitul slujbei, preotul se roagă : «Intru fericita adormire...».
Dar chiar şi pînă la sfîrşit, numai rugăciuni, rostite sau cîntate, generatoare de mingîiere şi seninătate.
Care este partea muzicii psaltice în generarea acestei seninătăţi caracteristice cul
tului ortodox ? Mai întîi, ea contribuie prin etosul unor moduri (game) care sînt lumi
noase prin însăşi construcţia lor ; modurile glasurilor IV şi VIII, în primul rînd. Cît de
ortodox inspirat a fost Dimitrie Cunţan, cînd răspunsurile Ecteniei pentru cei adormiţi
şi însăşi sedelna «Cu adevărat deşertăciune sînt toate» le-a compus în La major, am
zice : în atmosfera luminoasă a modului (glasului) al optulea ! Urmează apoi modurile
glasurilor III, VII şi chiar I. Insă nici modul glasului V nu influenţează totdeauna de
presiv ; mai curînd sună duios, decît elegiac (în una din genialele sale intuiţii expri
mate oral, compozitorul Timotei Popovici a spus că, prin glasul al cincilea, la Paşti,
Biserica Ortodoxă plînge de bucurie că Domnul Iisus Hristos a înviat). Cit priveşte
etosul glasurilor II şi VI în actuala lor structură cromatică, am putea afirma că este
dureros, sau mai curînd ambiguu, sensul său rămînînd să fie determinat direct de con
ţinutul textului liturgic. Apoi la generarea seninătăţii cultului, muzica psaltică mai con
tribuie prin însăşi frumuseţea liniei melodice a fiecărei cîntări compuse din substanţa
unuia dintre cele opt glasuri, sau numai în caracterul (atmosfera) unuia dintre glasuri.
«Discursul» muzical al majorităţii cîntărilor -psaltice cuprinde propoziţii asociate con
form unei «logici» muzicale autentice. Mai totdeauna, după o propoziţie în linie ascen
dentă, sugerînd o întrebare, urmează o alta, în linie melodică descendentă, asemenea
rostirii unui răspuns. Am putea spune : fiecărui antecedent, îi corespunde un consec
vent. Şi chiar dacă, în chip motivat de text, întîlnim uneori două propoziţii melodice
care, una după alta, fac semicadenţe (mărturii) ce le dau sens de întrebare, ae ceva
care se deschide, totuşi răspunsul nu întîrzie m u lt; linia melodică coboară, face un
popas pe o treaptă mai odihnitoare şi, astfel, sentimentul unei tensiuni continui este
înlăturat, pentru ca apoi, încordarea psihică să cunoască etape noi, pînă la cadenţa
(mărturia) finală. O desfăşurare ondulantă, care mai ales în unele variante, ne aduce
aminte, întru cîtva, de «spaţiul mioritic».
*

Raportul text — muzică. — Expresivitatea religioasă a muzicii psaltice orto
doxe româneşti contemporane se oglindeşte mai inteligibil în raportul text-muzică, sau,
poate mai deplin spus, în raportul dintre textul imnografic şi melodia care-i însoţeşte
rostirea concomitent. De sine înţeles, ca şi în creaţiile muzicale de caracter nereligios,
nici în cîntările psaltice (text şi melodie), melodia — singură — nu ar putea sugera
conţinutul ideatic al textului şi nici nu ar putea exterioriza şi vehicula mişcările afec
tive exprimate de textul respectiv. Dacă numai am melisma (vocaliza) sau am executa
cu un instrument muzical sunetele simbolizate (semiografic) în dreptul cuvintelor
«Doamne strigat-am către Tine, auzi-mă», fragmentul melodic rezultat astfel nu ne-ar
putea sugera strigătul unei rugăciuni îndurerate adresate lui Dumnezeu. Să ne gîndim
mai ales, că acest strigăt dureros poate fi realizat în opt «moduri» (glasuri), pe acelaşi
- neschimbat — text. In schimb, chiar fără text, acest prim fragment melodic, pe
oricare din cele opt glasuri, poate antrena şi direcţiona gîr.direa credinciosului înspre
dcmeniul realităţilor spirituale şi poate pregăti începutul unei trăiri afective de prolunzime. Cu o notă de neostentată smerenie în intonaţiile glasului I; poate c-un accent
do mai expresă durere, în cele ale glasului I I ; cu blînde şi mai luminoase raze de spemnţă în formulele melodice (ale glasului III, şi aşa mai departe, fiecare glas împărtăşeşte
loxtului psalmic amintit o specifică notă de trăire în profunzime. Determinările părţii
M.O.R. - 6
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inteligibile a conţinutului ni le descoperă cuvintele? esenţa, la care, în parte am ajunge
numai prin meditaţie îndelungată, ne-o aduce în adîncurile sufletului muzica, în mod
spontan. Desigur, atît eficienţa meditaţiei cît şi cea a virtuţilor muzicii depind de gra
dul receptivităţii complexe la care am ajuns prin colaborare cu harul Duhului Sfînt.
Apreciind în general, putem afirma că, în cîntările psaltice ortodoxe româneşti
contemporane, raportul dintre textul literar religios şi muzica ce-1 înveşmîntează
este pozitiv; ambele componente se sprijină reciproc, conlucrînd eficient la vehi
cularea mesajului fiecărei cîntări. Adeseori ideea unei înălţimi ontice sau morale
este sugerată spontan, de către melodie, printr-un mers (sau chiar salt) spre sune
tele registrului vocal acut, iar înţelegerea imaginii unui plan ontic sau etic (sau
mixt), situat mai jos, ne este înlesnită printr-o coborîre spre sunetele registrului
grav. Desigur, aplicat cu stîngăcie, un procedeu ca acesta poate părea simplist.
Dar folosit cu bun simţ ca, de exemplu la începutul Doxologiei Mari, glas V (de
Ghelasie) el primeşte o autentică valoare creativă muzicală.
Există şi excepţii; cînd muzica nu serveşte izbutit sensul imnografic. De exemplu,
în aceeaşi Doxologie, acel depresiv Ke ifes (La bemol), la cuvîntul «Tatăl» (Utrenierul,
p. 357). Dar asemenea excepţii nu infirmă constatarea generală pozitivă afirmată
anterior.
In majoritatea cazurilor, mersul cromatic ascendent (chiar dacă nu din semiton
în semiton) cu efect psihic expansiv, spre lumină, este bine utilizat, în concordanţă
cu sensul textului care, într-adevăr, în aceste cazuri ne vorbeşte — şi el — despre
ceva luminos, îmbucurător. Contrar, cînd cuvintele exprimă un simţămînt de du
rere, de pocăinţă, de vină, muzica psaltică românească contemporană recurge la
serviciile mersului cromatic descendent, cu efect dureros, depresiv. Modulaţiile (tre
cătoare), de asemenea, intervin cu îndreptăţirea dată de înţelesul textului. Aproape
fiecare pagină din Vecernier şi Utrenier conţine asemenea fenomene cromatice,
modulante sau nemodulante.
«Practic», adică aplicînd liber melodiile (stihirarice, irmologice, inclusiv podo
biile) celor opt glasuri psaltice, inteligenţa şi simţul artistic creator sînt foarte in
tens
solicitate. Cîntînd din Octoih, Triod, Penticostar şi Minei, cîntăreţul de la
strană este obligat să improvizeze (în înţelesul pozitiv al cuvîntului) cea mai expre
sivă combinare a formulelor melodice ale glasului respectiv, hotărînd singur unde
este cazul unei colorări muzicale expansive, sau depresive. Generic vorbind, maniera
aceasta «practică» a cîntării psaltice pe un text lipsit de semne muzicale echiva
lează — în parte — cu o compunere de v a riaţii; pentru că ceea ce rezultă din
aplicarea unui glas la mai multe stihiri consecutive, seamănă cu ceea ce în muzică
numim temă cu variaţiuni. Textul original grec tradus (româneşte) în proză i-a
obligat — şi-i obligă — pe miile de cîntăreţi bisericeşti să practice un fel de creaţie
muzfcală, unii devenind, apoi, chiar compozitori (anonimi) de «viersuri», cîntece dc
stea
şi de alte asemenea creaţii cu caracter folcloric. în orice caz, ar mai trebui
reflectat asupra rolului de exercitare în cvasicompoziţie muzicală, pe care, pretu
tindeni în bisericile parohiale şi mînăstireşti române, l-a avut aplicarea liberă i\
glasurilor.
Tot aici, la aspectul creativ al cîntării bisericeşti «practice» găsim că e mo
mentul cel mai indicat de a menţiona virtuţile pe care, în general, le conferA
muzicii «nuanţarea». Cîntînd în nuanţă redusă (piano sau pianissimo) atunci cînd
textul imnografic reclamă o asemenea nuanţă, de exemplu la cuvintele «şi negurA
noaptea păcatului» (din Cîntarea a V-a a Canonului mare al Sf. Adrei Cri?
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teanul), cîntăreţul poate simţi şi transmite mai izbutit durerea pe care o implică
acest text. Dimpotrivă, cuvintele «Sfînt, Sfînt eşti Părinte...» (din troparul cu Mărire...,
aceeaşi Cîntare) reclamă cel «puţin nuanţa mezzoforte. Este obligaţia şi meritul cîntăreţului bisericesc de a intui (de obicei) — spontan — nuanţele în care va trebui
să cînte, inclusiv crescendo sau descrescendo. (Dar «timbrul» ?). Nici cîntarea în
comun, conform semiogra.fiei respective, nu ar trebui să renunţe la serviciile pe
care le aduce nuanţarea, în interpretarea înţelesului textului liturgic.
*
Prin modelarea pînă la actuala sa formă structurală, muzica psaltică ortodoxă
românească ,a cîştigat o nouă treaptă de accesibilitate şi, totodată, a devenit mai
apropiată simţirii artistice a credincioşilor. Poate fi învăţată mai lesne, mai cu
seamă că însoţeşte textul literar religios în dublă notaţie: neumatică şi liniară. în
acelaşi timp, datorită purificării ei parţiale de mulţimea elementelor ornamentale
şi cromatice, cîntarea psaltică din Biserica Ortodoxă Română a devenit mai expresiv
religioasă. De «aceea, meritul celor care au săltat muzica psaltică ortodoxă româ
nească la nivelul ei actual este mare.
Fireşte, ca orice realitate plăsmuită şi uman, această muzică rămîne încă perfoctabilă, atît în ceea ce priveşte accesibilitatea, cît şi în privinţa «românirii» ei,
proces asupra căruia, la început a stăruit atît de mult Anton Pann.
Apoi, biserica simte lipsa unor şi mai multe cîntări duhovniceşti «simple», adică
cu un ambitus care nicidecum să nu depăşească octava, cu o construcţie cît mai
diatonică şi cu linie melodică artistic realizată, în acelaşi timp avînd o mare forţă
«•moţională.
Să ţinem seama că şi dintre cîntările psaltice ale Sfintei Liturghii, cele mai în
drăgite şi executate mai corect sînt tocmai cîntările care au însuşirile amintite
mai sus. (între aceste cîntări menţionăm : Răspunsurile ecteniilor, Antifonul I, Sfinte
Dumnezeule, Pe Tine Te lăudăm, Tatăl nostru, şi cîntările după chinonic).
încercînd să încheiem, poate este momentul să constatăm şi aici că, datorită
împrejurărilor istorice cunoscute, în eparhiile române ortodoxe din vestul Carpaţilor
Orientali, simplificarea, purificarea şi «românirea» muzicii psaltice au făcut-o miile
cîntăreţi bisericeşti anonimi şi însuşi poporul credincios.,Aşa s-a ajuns la crearea
unor «variante» valoroase, care împreună cu psaltichia din eparhiile de dincolo de
munţi, contribuie ca muzica cultică din întreaga Biserică Ortodoxă Română să pre
zinte o splendidă unitate în varietate. «Mai important decît orice» — afirmă emi
nentul muzicolog Gheorghe Ciobanu — «este faptul că muzica bisericească a tutumr românilor este indiscutabil de origine bizantină, ceea ce dovedeşte o dată în
plus că, peste vitregia istoriei, poporul român a fost unitar din punct de vedere
spiritual şi cultural» (Studii de Etnomuzicologie şi Bizantinologie, Bucureşti, 1974,
p. 355).
»

Astăzi, cu atît mai mult, poporul român este unitar din toate punctele de
v«*dore.

Pr. Prof. Gheorghe ŞOIMA

V

OMILETICA ŞI RETORICA ÎN PASTORAŢIE

Luminile ivite în istoria omenirii după cel de al doilea război mondial au adus
un interes nou pentru retorică, preocupări asidue pentru reconsiderarea şi reaşezarea
ei din punct de vedere filozofic. Intr-un climat în continuă înnoire, de democratizare a
vieţii sociale şi încă a vieţii internaţionale, retorica îşi cîştigă valenţele ei primor
diale, menirea ei de artă a persuasiunii, a convingerii, printr-o argumentaţie şi o de
monstraţie care, în respectul deplin al libertăţii, cucereşte pentru că răspunde adecvat
unei necesităţi a vieţii contemporane : cunoaşterea cît mai aprofundată, cît mai sigură,
cît mai bogată. Tezaurul cultural al omenirii ceea ce mijloacele de informare — ajunse
la o dezvoltare uimitoare — ne oferă cu fiecare zi, se cere comunicat tuturor prin cuvînt, într-un mod sistematic, convingător şi totodată estetic. Rolul acesta revine re
toricii.
Neoretorica, adică tocmai curentul care tinde la redescoperirea valorii fundam en
tale şi totale a retoricii, se impune tot mai mult. Cercetătorii domeniului caută să iden
tifice cauzele care, de-a lungul multor secole, au redus funcţia retoricii, limitînd-o la
aspecte neesenţiale, la o artă pentru artă rezervată unui grup restrîns de «iniţiaţi»
în vorbirea ornată, de pildă ; aşa cum poezia unora consta numai în înşirarea de «cu
vinte goale ce din coadă au să sune», fapt condamnat cu ironie de Luceafărul adevă
ratei noastre poezii.
Intîlnirea predicii creştine cu retorica s-a făcut în condiţii istorice cunoscute. In
veacul apostolic şi în cele imediat-următoare, retorica era vehicol de idei filozoficoreligioase păgîne, idolatre şi imorale în mare parte. De aici aversiunea unor reprezen
tanţi de seamă ai creştinismului faţă de o astfel de artă a cuvîntului, faţă de conţi
nutul ei nociv.
Prin aceasta însă, iluştrii propovăduitori ai Evangheliei nu excludeau retorica în
sine : ei îşi dădeau bine seama că experienţa acumulată în domeniul oratoriei, prin
cipiile şi metodele elocvenţei, nu pot fi neglijate de slujitorii prin cuvînt ai religiei
creştine, chiar în acea vreme de confruntare cu alte religii.
Este ştiut că reprezentanţii cei mai de seamă ai epocii de aur a predicii şi li
teraturii patristice au studiat arta vorbirii, în perioada lor de formare, cu retori ves
tiţi ai timpului, necreştini, de la care au reţinut ce putea fi de folos, după procedeul
selectiv recomandat de Sfîntul Vasile cel Mare în Cuvînt către tineri : asemenea lu
crării albinelor care culeg din flori numai nectarul de trebuinţă.
Beneficiari ai unui tezaur de învăţături religioase superior religiilor păgîne, pre
dicatorii creştini au avut posibilitatea să ridice oratoria pe trepte noi. Ei au cunos
cut valoarea cuvîntului ca mijloc de comunicare a învăţăturii de credinţă, după spusn
Sfîntului Apostol P avel: «Credinţa vine prin auzire» (Rom. X, 17). Sfîntul Ioan GurA
de Aur, acea «culme a oratoriei creştine», atribuie un rol de căpătîi puterii cuvîn
tului în lucrarea Bisericii, cînd spune în tratatul său Despre preoţie : «Cuvîntul este
instrument, cuvîntul este hrană, cuvîntul este cea mai bună temperare a atmosferei j
el ţine loc de medicament, de foc, de sabie; dacă e nevoie de ars sau de tăiat, de H
trebuie să ne servim; dacă el nu reuşeşte, toate celelalte cad. Prin cuvînt deşteptam
un suflet adormit şi potolim pe unul aprins; prin el retezăm ce e de prisos şi împll
nim ce lipseşte* prin el facem toate celelalte cîte desăvîrşesc sănătatea sufletului*
Cei mai de seamă predicatori ai primelor veacuri creştine st dovedesc buni cu
noscători şi mînuitori ai retoricii. Preocuparea unora ditnre ei pentru poezii (imno
grafia creştină), probează sporit această afirmaţie. Menţionăm aici pe Sfîntul Grigon»
de Nazianz şi Sfîntul Efrem Şirul, pentru Răsărit, iar dintre apuseni pe Paulin du
Nola, toţi din secolul al IV-lea.
învăţătura creştină expusă în catedrale din ce în ce mai măreţe şi mai .st i A
lucitoare, în cadrul unor oficii liturgice care cunoşteau o înflorire vertiginoasă, cr*nw»
o artă a predicării la fel de elevată. Grija ierarhiei bisericeşti pentru pregătin* Im
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direcţia elocvenţei creştine se evidenţiază mai ales în lucrarea Fericitului A ugustin:
De catehisandis rudibus.
Aşa cum nu se poate fixa o dată de naştere a retoricii, referirile la opera unor
filozofi sau retori ai -antichităţii fiind relative, nu putem fixa nici o dată pentru apa
riţia omileticii, -adică a ramurii teologiei care se ocupă de buna alcătuire şi rostire
n cuvîntărilor bisericeşti. Ceea ce se cuprinde azi în studiul omileticii s-a primit, s-a
experimentat şi s-a formulat vreme de veacuri, mai întîi în viaţa comună a Bisericii
şi în opera făclierilor propovăduirii creştine, pînă la alcătuirea unor tratate speciale
de omiletică. Dacă cea dintîi Omiletică românească este socotită Retorica lui Ioan
Piuariu Molnar, de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, literatura omiletică şi îndru
marea omiletică în Biserica noastră sînt cu mult mai vechi.
Aşa cum se conturează din întreaga istorie a creştinismului ortodox şi cum se
*iflă sintetizat în manualele noastre de specialitate, omiletică are numeroase elemente
comune cu retorica. In «acelaşi timp, ea se distinge de retorică prin anumite caracte
ristici proprii. Cert, omiletică 'foloseşte tot ceea ce retorica a dobîndit mai preţios
in dezvoltarea ei atît de îndelungată, anterioară creştinismului şi apoi paralelă sau
îngemănată cu creştinismul. Este recunoaşterea valorii specifice a retoricii, rolului ei în
viaţa oamenilor, utilizarea unor procedee tehnice retorice şi chiar a ceea ce este pre
ţios din arsenalul de frumustţi oratorice creaţie a filozofilor, retorilor şi poeţilor si
tuaţi m panteonul culturii universale.
Omiletică pune toate acestea în slujba propovăduirii creştine. Ea nu se confundă
Insă cu retorica. îşi are identitatea ei, specificul ei, care constă -mai ales în urmă
toarele :
1. Materia predicii creştine se află în esenţa ei în Revelaţia dumnezeiască po
zitivă. Ştim că, aşa cum spune Sfîntul Apostol Pavel, «toată Scriptura e insuflată de
Dumnezeu» (II Tim. III, 16). Sînt limpezi cuvintele Apostolului către galateni : «Vă
Mc cunoscut, fraţilor, că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obîrşie ome
nească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o, de la vreun om, ci prin desmperirea lui Iisus Hristos» (Gal. I, 11— 12).
2. Izvoarele fundamentale ale predicii creştine, Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie,
•ilnt mereu aceleaşi, neschimbate, învăţătura lor valorificîndu-se numai de fiecare dată,
In circumstanţe de timp şi loc.
3. Faptul că învăţătura noastră de credinţă vine de la Domnul Hristos prin
Hlsorică şi cheamă la viaţa în Hristos, în Biserica Lui, postulează două principii omil‘*!ice specifice şi iminente predicii: hristocentrismul şi ecleziocentrismul. Tema cenlinlă a propovăduirii apostolice, ca şi a celei patristice şi post-patristice, pînă astăzi,
m fost şi a rămas «Hristos cel înviat», cel dintîi rod, pîrga învierii de obşte» (I Cor.
XI, 23, 20).
4. Scopul suprem al propovăduirii creştine este mîntuirea în Iisus Hristos-Domntil, dobîndirea vieţii veşnice. Pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu în lume şi
l»i»ntru continuarea operei Sale mîntuitoare a întemeiat Biserica Sa.
5. Predicatorul nu este un simplu orator. El este preot. Darul preoţiei l-a pri
mii prin sfînta taină a hirotoniei; odată cu acest dar el a primit o putere şi o înda!<>ilro sacră de a propovădui Evanghelia. Sfîntul Apostol Pavel arată romanilor că îi
Inv/iţă în puterea harului pe care i l-a dat Dumnezeu (Rom. XV, 15) şi că cei care pro
povăduiesc se bucură de o trimitere specială (X, 15), fără de care n-ar putea îndeplini
•• nstfel de lucrare.
Adăugăm aici că, în viaţa de sfinţenie pe care este chemat să o trăiască, favorizat
•Im ntmosfera liturgică în care îşi desfăşoară slujirea, aflînd în rugăciune un neconh'nll sprijin, preotul predicator se situează pe o poziţie privilegiată din punctul de
vndore al misiunii sale învăţătoreşti.
6. Predicatorul află model desăvîrşit pentru lucrarea sa în persoana şi în acIIvlintea pămîntească a Mîntuitorului Hristos. Cuvîntările rostite de Mîntuitorul în fe
lul Ho ocazii, parabolele Sale neîntrecute, apoi exemplul pe care El însuşi l-a dat de
11Al i <* a învăţăturilor propovăduite, constituie cel dintîi şi cel mai sigur îndreptar pen
ii n predicatorul creştin din toate timpurile.
Azi dispunem încă de o literatură omiletică imensă, inspirată din predica MînImiorului. De asemenea, cunoaştem personalităţi predicatoriale eminente, la care —
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după exemplul Domnului Hristos — cuvîntul a fost una cu fapta. Aceşti distinşi pre
dicatori au trăit învăţătura pe care o expuneau apoi în cuvîntări remarcabile. Cei mai
mari dintre ei se numără în numărul sfinţilor.
7. Preotul predicator are o dublă responsabilitate: mai întîi are a da seama
înaintea lui Dumnezeu, pentru sufletele încredinţate lui, apoi în faţa autorităţii bise
riceşti şi a oamenilor. Conştiinţa acestei responsabilităţi constituie un factor dinamic,
un stimulent, în activitatea învăţătorească a preotului. Propovăduirea Evangheliei
este pentru preoţii Bisericii o poruncă a lui Dumnezeu (Matei XXV III, 19; Marcu
XVI, 15), de la care nu se pot eschiva. Porunca aceasta se cere împletită cu stăruinţă,
«cu timp şi fără timp» (II Tim. IV, 2).
8. Un alt aspect care trebuie să fie prezent permanent în conştiinţa preotului
predicator este că el nu slujeşte izo lat; slujirea lui nu este de sine, ci împreunălucrare cu Dumnezeu, în sînul Bisericii. Sfîntul Pavel se adresează corintenilor cu
aceste cuvinte : «Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să faceţi
aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice : «La vreme potrivită
te-am ascultat, în ziua mîntuirii te-am ajutat» (II Cor. VI, 1—2).
Marii predicatori nu uită să invoce ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciuni situate
la începutul predicii. Mitropolitul Antim Ivireanul spunea în una din didahiile sale :
«Mă rog (Domnului) cu multă umilinţă, să-mi dezlege gîngăvia limbii şi să-mi lumi
neze mintea, ca să pot zice puţine cuvinte întru slava Lui cea negrăită». Iar în alta :
«Pofta şi dragostea ce văz la această cinstită şi sfîntă adunare mă îndeamnă şi neştiind
a vorbi, măcax că vorba mea nu este vrednică niciodată ca să îndulcească cu vreun
mijloc auzirile ascultătorilor, iar însuşi Domnul Hristos, care a săturat cu 5 pîini 5000
de suflete şi a îndreptat sărăcia şi neputinţa ucenicilor Lui cu bogăţia darului său, ace
laşi şi înaintea dragostei voastre, prin mijlocirea vorbelor mele cele neritoricite, va
întinde masă duhovnicească».
Subliniem că activitatea predicatorială a preotului se încadrează în întreaga lu
crare a Bisericii, animată de Duhul lui Dumnezeu.
Toate acestea nu dispensează pe preot de purtare de grijă şi de stăruinţă per
sonală în desfăşurarea activităţii sale; dimpotrivă, îl mobilizează cu întreaga sa ener
gie pentru a se arăta vrednic de o astfel de slujire dumnezeiască.
La sfîrşitul acestor consideraţiuni succinte, putem nota unele învăţăminte pen
tru preoţimea noastră.
Interesul contemporan de a se redescoperi funcţia majoră a retoricii ne invită
la o gîndire mai aprofundată asupra valorii reale a omileticii. Rolul acestei discipline
a teologiei practice este considerabil pentru Biserică, de vreme ce ea ne arată cum
să mijlocim învăţăturile dogmatice şi religioase-morale, rînduielile bisericeşti şi tot
ce este de trebuinţă pentru viaţa religioasă creştină ortodoxă. Mai mult, ea ne arată
cum putem să formăm caracterul religios-moral creştin, prin cuvînt, însoţit de fapte
exemplare corespunzătoare.
De aici importanţa pregătirii omiletice pentru preot şi cerinţa ca acesta să ob
serve permanent coordonatele, prnicipii şi normele omiletice.
Trăim într-o epocă în care oratoria este pirvită prin prisma funcţiei sociale pe
care o îndeplineşte, iar nu ca un scop în sine, nici ca un mijloc prin care oratorul să
atragă admiraţia efemeră a ascultătorilor asupra persoanei sale.
Cu atît mai mult se cuvine ca preotul, prin predică, să nu caute lauda sa, ci
lauda lui Dumntzeu şi folosul credincioşilor pe care îi păstoreşte, pe calea mîntuirii ;
să fie un adevărat slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor. Darul preoţiei presu
pune o astfel de slujire şi nimeni din cei care au acest dar nu trebuie să fie nepă
sător de el (cf. I Tim. IV, 14), ci să stăruiască în credinţa dreptslăvitoare şi în viaţa
de sfinţenie : «Aşa te vei mîntui şi pe tine însuţi şi pe cei oare te ascultă», spune
mai departe Pavel Apostolul către Timotei (IV, 16).
Epistolele pastorale se axează pe această ideie majoră. Ele ne descoperă, cu
fiecare lectură atentă, noi dimensiuni ale slujirii preoţeşti prin cuvînt şi ne confruntă
cu exigenţele unei astfel de slujiri sfinte.

Pr. Lector Gabriel POPESCU
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O CRONICĂ

I

A RĂZBOIULUI PENTRU INDEPENDENŢĂ
ALCĂTUITĂ DE ŞTEFAN COTIOESCU
ŞI SCRISĂ PE PAGINILE UNEI EVANGHELII ÎN ANUL 1878
PRELIMINARII
In memorabila iarnă a anilor 1877— 1878, preotul paroh Enache
(Ioan Stoica) de la biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din
Siliştea Crucii — judeţul D olj, a îndemnat stăruitor pe învăţătorul Şte
fan T. I. Cotigescu (Stan Tuţescu), să alcătuiască o Cronică a Războiului
pentru Independenţă, spre a fi «de suvenire la toţi cei ce vor voi a şti
eroismul neamului său şi întîm plările care au fost».
«Intîm plările» erau evenimentele istorice foarte recente, de propor
ţii neobişnuite şi de o însemnătate politică fără precedent, de natură să
aducă schimbări radicale pentru prezentul şi — mai ales — pentru v ii
torul naţiunii române ; nu mai puţin importante aveau să fie şi conse
cinţele acestor evenimente pe plan diplomatic — ele aveau să capete o
semnificaţie deosebită, asigurînd României un sporit prestigiu european.
Inimosul învăţător Ştefan Cotigescu, către care îşi exprimase preo
tul Enache dorinţa sa generoasă întru folosul posterităţii, funcţionase
pînă în primăvara anului 1877 la şcoala din comuna natală, CataneDolj. Printr-o dispoziţie de care nu primise ştire era transferat la Siliş
tea Crucii, cu data de 1 martie 1877 — cînd «s-au desfiinţat mai multe
şcoale care aveau localuri rele» ; între acestea se număra şi cea din
Catane. Se prezentase la şcoala din Siliştea Crucii la 1 septembrie 1877,
cîştigîndu-şi curînd o binemeritată preţuire din partea localnicilor. El
îşi însuşeşte ideea sugerată de înţeleptul sfătuitor, preotul Enache. O
bună parte dintre «întîm plările» şi evenimentele care de curînd luaseră
sfîrşit îi erau bine cunoscute, asupra altora avea informaţii suficiente
spre a le putea descrie. Astfel, întocmeşte o «naraţiune» în care va
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expune pe larg şi «foarte practic evenimentele petrecute în anul 1877—
1878» — date, fapte, impresii şi aprecieri «în chestiunea resbelului în tîmplat în acel leat...».
Redactarea Cronicii îi aparţine învăţătorului Ştefan Cotigescu ; pen
tru scrierea ei s-a străduit un fost elev al acestuia, de la Catanele, Ioan
Mitrănescu ; îşi urmase dascălul la Siliştea Crucii, şi făcea aici uceni
cie spre a deveni notar. Cercetînd amănunţit Dumnezeiasca Evanghelie 1
de pe sfîntul prestol al bisericii din Siliştea Crucii, pusă la dispoziţie
de cucernicul paroh Enache S to ica2, aflase un număr de 11 pagini
«libere».
Fără îndoială că a fost necesar un adevărat calcul pentru a realiza
încadrarea cît mai exactă a textului ce urma să fie scris, la dimensiu
nile spaţiului disponibil pe filele de format mare ale Sfintei Evanghelii ;
iar Ioan Mitrănescu şi-a dat toată osteneala de a scrie «Naraţiunea»
despre desfăşurarea războiului care de curînd, prin nenumărate jertfe,
se terminase victorios şi pentru noi românii. A patra zi după hramul
bisericii din Siliştea Crucii, la 24 mai, tînărul copist isprăvea de con
semnat în Sfînta Evanghelie 3 textul Cronicii redactate de învăţătorul
Ştefan Cotigescu.
1. «Dumnezeiasca Evanghelie, tipărită întocmai după originalul Sfintei Mitropolii
în zilele Măriei Sale Domnitorului Principatelor Române Unite, Alexandru Ioan I, şi
a Sfinţiei Sale D. D. Nifon, cu cheltuiala d. George N. Grigoriu Romanov unde se
află şi de vînzare (Bucureşti) 1864, Tipografia St. Rassidescu» (fig. 1).
Exemplarul de la Siliştea Crucii, după însemnarea făcută cu litere cirilice pe filele
de la început, jos, a fost cumpărat, la 16 noiembrie 1865, de un grup de enoriaşi :
Ioan FI. Popa, Iordache Trancă, Mitrache Trancă şi Grigore Nicola Chipu, pentru
biserica din satul lor. Această Sflntă Evanghelie s-a păstrat în biserica din Siliştea
Crucii (îig. 22) pînă după anul 1900. Pe urmă a ajuns la biserica din satul vecin,
Urzicuţa (fig. 24), unde se păstrează şi astăzi, cu numărul vechi de inventar 181.
In anii din urmă, cînd s-a scris Lista de inventariere cuprinzind obiecte care au
valoare istorică sau documentară, a primit nr. 8. Cu acest prilej s-a notat inexact,
la o anumită rubrică, fără a se indica sursa de informaţie, că ar fi fost achiziţionată
Evanghelia la Urzicuţa, în anul 1878. După însemnările puţine ce se mai găsesc pe
filele ei, se confirmă că a fost păstrată cu siguranţă la Siliştea Crucii pînă după
anul 1900.
2. In 20 mai 1878, Ioan Mitrănescu a transcris cu litere latine, la sfîrşitul Evan
gheliei, însemnarea donatorilor din 16 noiembrie 1865, menţionînd înainte de a semna :
«Am scris eu subsemnatul [...] şi oricine va citi mă va pomeni».
3. Cronica este scrisă pe unsprezece pagini m a ri: 1) începutul este pe foaia
forzaţ din faţă, verso ; 2 şi 3) continuă pe fila următoare de la începutul Evangheliei,
nenumerotată iniţial, scrisă acum pe ambele feţe; 4) pe pagina de titlu interior,
verso; 5) pe fila, recto, care are pe verso icoana Sfîntului Apostol şi Evanghelist
Io a n ; 6) se continuă după pagina 30, pe fila verso, care are în faţă icoana Sfîntului
Apostol şi Evanghelist M a te i; 7) pe pagina 80, care nu este numerotată in iţia l; 8) pe
fila, reoto, care are pe verso icoana Sfîntului Apostol şi Evanghelist Luca ; 9) pe fila
următoare paginii 144, care are pe verso icoana Sfîntului Apostol şi Evanghelist
Marcu ; 10) pe fila de la sfîrşit, verso şi 11) pe forzaţul de la sfîrşit, recto.
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,,Naraţiunea despre urmarea resbelului ruso-româno-turc din
anul 1877“ , este o relatare cu caracter descriptiv, expunînd cursiv şi
cu un evident efort de limpezime şi concizie evenimentele istorice,
cursul operaţiunilor militare, atît de pregătire a acţiunilor defensive în
toată zona direct interesată — de-a lungul Dunării — , cît şi de asigu
rare a condiţiilor pentru inevitabila ofensivă pe teritoriul bulgar, aflat
sub stăpînirea otomană.
Expunerea cuprinde evenimentele care au avut loc timp de aproape
un an, începînd cu luna aprilie 1877 — perioada în care se realizase mo
bilizarea generală 4 în vederea intrării în războiul pe care ruşii îl de
claraseră turcilor. Sînt consemnate — şi uneori comentate — întîm plările de însemnătate hotărîtoare pentru mersul războiului, precum şi unele
de interes local — dar nu mai puţin semnificative ; acţiunile eroice
ale ostaşilor noştri la Griviţa 5, contribuţia decisivă pe care au avut-o
în luptele de la Rahova şi la cea mai importantă victorie a trupelor
4. Pentru mobilizarea armatei române, s-a folosit prilejul concentrărilor anuale
din toamna anului 1876. Atunci s-a ordonat şi chemarea rezervelor pentru comple
tarea efectivelor de război, luindu-se măsuri pentru organizarea serviciilor auxiliare
necesare unei armate mobilizate. Rusia începuse mobilizarea tot în toamna anului
1876. La începutul lunii aprilie 1877 a pornit războiul contra turcilor pentru elibe
rarea creştinilor din imperiul otoman. Oficial războiul a fost declarat în 12/24 aprilie
1877 (îig. 3). S-a luat această hotărîre după ce Turcia respinsese şi ultimele propu
neri de reforme în favoarea popoarelor balcanice asuprite şi dominate.
Armata turcească era concentrată în cea mai mare parte în zona Vidinului, sub
comanda lui Osman-Paşa (cf. General-maior Constantin Olteanu, Măsurile luate de
comandamentul român pentru acoperirea Dunării în perioada aprilie—august 1877, în
«Revista de istorie», tom. 29, nr. 4, Bucureşti, 1976, p. 558—559).
In 4/16 aprilie 1877 se încheiase o convenţie* între Rusia şi România, prin care
se asigura armatei ruse trecerea liberă pe teritoriul nostru şi tratamentul cuvenit unei
armate amice. Ziarul «Unirea democratică», nr. 133 din 16 aprilie 1877, a publicat
Manifestul marelui duce Nicolae către poporul român, dat cu prilejul intrării trupelor
ruse în România.
5. Biruinţa de la Griviţa I a fost plătită de armata română la sfîrşitul lui august
1877 cu peste 2000 de morţi şi răniţi. Ruşii au pierdut 197 de ofiţeri şi 12.471 de sol
daţi (vezi, Colonel I. Manolescu, Războiul româno-ruso-turc din 1877, Bucureşti,
1921, p. 326).
Referitor la eroismul dovedit de ostaşii români in faţa Plevnei, la 30 august
1877, va scrie mai tîrziu ziarul belgian «Le Siecle», printr-un corespondent al său :
In acest moment mi-am putut da seama de curajul de care este capabil soldatul
român. S-au aruncat înainte cu o furie irezistibilă (...), cu o îndîrjire de necrezut s-au
avîntat în această vale a m orţii; respinşi, striviţi, decimaţi de focul ucigător al unui
duşman adăpostit, dar fără să dea înapoi nici un pas, fără să şovăie o clipă, înaintînd
mereu, revenind fără încetare la atac, pentru a lăsa, vai, în urmă un şir de morţi şi
muribunzi. Au fost acolo acte de eroism pe care nu sînt în stare să le povestesc.
Tot atunci, periodicul francez «Memorial diplomatique» arăta că în numeroase lupte
care au inundat cu sînge vecinătăţile Plevnei, românii s-au condus cu un eroism
căruia Europa întreagă îi aduce omagiu.
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aliate romăno-mse : asediul şi cucerirea Plevnei 6 ; ultima dată precisă
consemnată este 12 februarie 1878 — «Duminică pe la ora 3y2 după
amiază...» — cînd trupele române au intrat biruitoare în Vidin, «ultima
cetate de pe malul drept al Dunării ce mai rămăsese în stăpînirea turci
lor». Sînt menţionate apoi împrejurările încheierii păcii între ruşi şi
tu rci7, încetarea ostilităţilor şi întoarcerea trupelor române în ţară 8.
Sfîrşind «Naraţiunea...» autorul adaugă cîteva reflecţii poetice, con
stituite în e p ilo g ; şase stihuri intitulate, O poesie Turciei. Este o versi
ficare modestă sub raport artistic, dar exprimînd convingeri patriotice
sincere şi o pilduitoare referire la justiţia imanentă pe care o înfăptuieşte
istoria.
Se fac apoi cîteva precizări referitoare la «istoria» scrierii acestei
Cronici, pînă acum neştiută, dată la lum ină în preajma sărbătoririi
Centenarului independenţei de stat a României.

6. Odată cucerită Plevna, cea mai grea etapă a războiului din 1877 era înche
iată, victoria finală a armatelor aliate devenise sigură şi iminentă (N. Adăniloae,
Cucerirea independenţei de stat a României, 1877— 1878, Bucureşti, 1973, p. 87).
7. Turcia a fost silită de evoluţia războiului să accepte condiţiile armistiţiului,
care s-a încheiat în seara zilei de 19/31 ianuarie 1878, în Belogragic. Ostaşii români
au mai stat în aceste părţi pînă la 25 martie/6 aprilie 1878.
8. Spre sfîrşitul lui aprilie 1878, la Episcopia Rîmnicului-Noul Severin, se primea
raportul Stareţului de la Mănăstirea Bistriţa-Vîlcea, prin care se aducea la cuno
ştinţa Chiriarhului că, după plecarea prizonierilor turci, au venit în ctitoria Craioveştilor de acolo ostaşi români cu care încărcate cu tot felul de materiale necesare
armatei. încă din 26 martie 1878, Comandantul diviziei I solicitase Episcopului Atanasie să dea ordin stareţului de la Bistriţa ca să pună la dispoziţia armatei noastre
14 camere separate.
*

1
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CRONICII*
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* în transcrierea textului s-a adoptat ortografia actuală.
Parantezele rotunde aparţin textului original; cînd a fost necesar — pentru a
înlesni înţelegerea unor formulări şi expresii mai puţin clare — s-au introdus cu
vinte suplimentare, între paranteze drepte.
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NARAŢIUNE DESPRE URMAREA RESBELULUI RUSO-ROMÂNO-TURC
DIN ANUL 1877*
Cam pe la 10 aprilie 1877, toate ostilităţile noastre se retrăseseră
de la frontarii înăuntrul ţării, şi la 11 aprilie, ruşii au intrat în România
prin trei puncte : Iaşi-Ungheni, Battimacu, jud. Cahul şi Tabacu jud.
Bolgrad, şi din ce în ce au mers pînă la Galaţi. Atunci armata noastră
română se concentra mereu cu toate rezervele ei. Şi pe la 24 aprilie a
pornit spre frontarii în toate părţile. Dar în special se grămădiseră trei
diviziuni către punctul Calafat. M ai întîi se aşezară pe la Băileşti şi Galicea Mare, apoi din ce în ce se strînseră de cuprinseră toată marginea
Dunării prin comunele mărginaşe. Ocupînd Calafatul, l-au înzestrat cu un
număr îndestulător de baterii cu tunuri de tot felul. După aceea, cum
ajunseră ruşii la Galaţi, formară baterii în toate părţile şi totdeodată se
deteră ordine ca navigaţiunea pe Dunăre să fie oprită. Ruşii înaintară
pînă la Brăila şi făcură şi acolo întărire ca să apere viaţa locuitorilor,
fiindcă toţi locuitorii de prin oraşele limitrofe cu Turcia fugiseră înăun
trul ţării.
De la Craiova necontenit trecea oştire română spre Calafat, tunuri,
ghiulele, prăfării şi alt material de resbel, încît era lucru de spaimă, ca
%nevăzut de secoli ; la cîte un tun punea cîte 8 perechi de boi. Se înfiin
ţaseră depouri de furaje şi de proviziuni la Băileşti, Galicea Mare, iar pe
urmă la Poiana, Cetate şi Calafat unde era şi grosul armatelor, unde se
căra necontenit pîine de la oraşe şi orz, fîn, paie, ce se găsea t o t ; se
luau locuitori, productele, şi chiar vite, de recheziţie (adică fără plată).
In fine era vai [de] capu lumii. Gemea pămîntu, nu se ajungea nimica pe
unde şedea armata, soldaţii se da în cuartier la locuitori, cîţi aveau loc,
grămadă unul pe altul. Omul cu carul şi boi nu mai sta acasă de fel ;
unde-1 întîlnea, îl lua şi-l încărca cu proviziuni. Turcia, după ce văzuse
că ruşii o să intre în România ca să vie spre ea au cerut domnitorului
nostru Carol I, a se înţelege cu Abd-ul Cherim-Paşa, comandantul cap
al armatelor otomane de la Dunărea, a opri invaziunea ruşilor în Rom â
nia, după tratatul ce aveam ; dar ce era de făcut căci această ştire se
primise cînd ruşii intrase în ţară.
Atunci turcii, văzînd aceasta, au început de-a lungul D u
nării să iasă pe teritoriul român prin bălţi şi să jefuiască tot ce
*
întreaga pagină s-a scris pe fila forzaţ din faţă, verso ; paginile 2 şi 3 continuă pe fila următoare de la începutul Evangheliei, nenumerotată iniţial, scrisă acum
pe ambele părţi.
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gâsea. Pînă alături cu satele venea. Oştirile noastre ce era prin satele
mărginaşe păzea mereu, dar obstacolul ce-i făcea şi-i punea în imposibi
litate de a-i urmări era vărsarea apelor, ce venise în acel an foarte mari.
Başbuzucii * ardea fineţe, lua vite, tăia oameni, şi robea, sfărîma tot ce le
sta înainte. Chiar de la Plosca s-au luat vreo 300 vaci şi o sumă de porci
şi din Bălţile Negoiului s-au luat 400 de oi ale unor oameni din Coveiu,
cu trei ciobani, între care era şi un copil tot din Coveiu, care acest copil
nu l-au prăpădit ci după ce au fost luaţi cu oile i-au dus la Lom-Palanka,
şi l-au luat un turc de l-au pus ca băiat în prăvălie şi astfel au stat
pînă au fugit turcii din Lom. Atunci acel turc l-au lăsat la prăvălie sin
gur ; copilul cînd au intrat miliţieni în Lom pe la Rast care sta concen
traţi de prin satele mărginaşe de păzea acel punct de năvălirea barba
rilor, fiind chiar de la ei din sat miliţieni, au trecut dincoace şi au ve
nit acasă îmbrăcat turceşte. După toate acestea au început bombarda
rea oraşelor şi satelor noastre ce era în dreptul unde turcii avea bate
rii. România văzînd această urmare contrarie garanţiei colective, s-au
adresat Puterilor, dar n-au primit nici un rezultat in satisfacerea plîngerilor sale ; în urmă, convocîndu-se corpurile legiuitoare : Senatul şi
Adunarea Deputaţilor, în faţa relelor urmări cu care ne ameninţa Tur
cia, în şedinţa de la 30 şi 31 aprilie ** au votat moţiunea că Turcia sin
gură ea au creat resbel. România au început drept declarare şi din
partea noastră a le răspunde cu tunurile, proclamîndu-se de stat inde
pendent, fără a mai plăti tribut Turciei după vechile datini şi tratatele
încheiate.
Atunci s-au făcut şi mai aspre şi serioase lucrurile. Ruşii (după ce)
ocupară poziţiunile Galaţi, Brăila, Călăraşi, Olteniţa, Giurgiu, Zimnicea
şi Turnu-Măgurelele, şi românii dincoace de Olt la Izlazu, Bechet, Cala
fat şi Cetatea ; la Olteniţa încă pe cînd păzea românii, turcii cercară o
recunoaştere apăraţi de bateriile din jurul Turtucaei. Românii însă prin
seră de veste şi cu artileria sa cu just tir şi cu infanteria desfăşurată în
1iraliori îi respinseră cu mari pierderi. Pe la 25 mai veni chiar împăratul
Alexandru al tuturor ruşilor în România şi şi-au aşezat cuartierul său
la Ploieşti, neintrînd în capitala României, căci astfel era convenţiunea
încheiată la intrarea oştilor sale în România, a nu se atinge nici o oştire
în capitală. Se distruseră vreo două monitoare turceşti pe Dunăre de
<ătre ruşi la Galaţi. După un timp oarecare, ruşii veniră pînă la Slatina,
la Olt şi sta acolo.
/

* Soldaţi din trupele neregulate ale armatei turceşti.
** Corect: 27 aprilie/9 mai şi 28 -aprilie/lO m-ai.
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Dar toate aşteptările se schimbară deodată, însă ca prin
minune ; cartierul de la Ploieşti se sparse şi plecară toţi în toate păr
ţile, chiar M ăria Sa Domnitorul nostru plecă împreună cu sta
tul său major şi se stabili la Poiana mai întîi şi mai pe urmă la Şimnicu.
Şi începură a se muta corpurile de armată. Un general rus * cum ajunse
la Brăila începu a pregăti un pod. Deci în noaptea de 7— 8 iunie, 2000
oameni se îmbarcară fără zgomot, unii la Reni şi alţii la Galaţi, trecură
Dunărea şi înaintară în Dobrogea. După aceea, la 13 iunie începu bom 
bardarea Nicopolului cu bateriile de la Flămînda şi Izlaz încît căzu în
ruină. în acel timp începu a se coborî şi corpul de armată rusă ce era
la Slatina spre Turnu-Măgurele. Toate instrumentele de trecătoare peste
Dunărea şi corpuri mari de armată rusă se pregătea la gura O ltului şi
la Giurgiu. Dar un general rus **) avea ordin a forţa trecerea Dunării
pe la Zimnicea spre Şiştov, căci deşi era mare rău de trecut pe acolo,
însă se dovedise că acea parte de loc era puţin păzită de turci.
Drept Zimnicea, în faţa rîului numit Teker-Der, în Dunărea se afla
o insulă (ostrov), şi între malul românesc şi insulă nu era nici o piedică.
Ruşii au făcut un pod şi trecînd în ostrov au aşezat cinci baterii. Şi la
13 iunie o divizie trecu în insulă, se împărţi în şase detaşamente, fie
care de cîte 12 companii infanterie, 60 cazaci şi 6 tunuri şi trecură D u
nărea năvală. Cînd trecu cel dintîiu transport îl aştepta 10 cazaci tri
mişi de cu seara, [care] trecuse cu caii înnot prin Dunăre. Cînd să treacă
şi celelalte se deşteptară turcii, începură cu focurile şi-i prăpădiră rău
pe ruşi, dar ei trecură mereu prin focuri. După ce făcuse destule forţe,
năvăliră asupra Şiştovului pe care-1 şi luară cu asalt şi în seara zilei
de 15 iunie trecu şi Marele Duce Nicolae în Şiştov. Pe urmă ruşii se
împărţiră în trei corpuji : spre Rusciuc, spre Nicopole şi spre Lovcea.
Merseră în toate părţile, luară Nicopole la care luă parte şi bateriile
noastre de la Giurgiu, care bombardare a ţinut trei zile. A u luat ruşii
aci 72 tunuri, arme şi au făcut 6000 prizonieri. Unul din cele trei corpuri
era în comanda chiar a împăratului Alexandru care avea cuartier în
Şiştov. După aceea, corpul ce mergea spre Lovcea, o luă şi înainta
spre Balcani, bătînd pe turci mereu, trecînd şi pe lîngă Plevna
[la] care nici nu ţinea aşa mult, ea nefiind o cetate. Atunci OsmanPaşa care plecase de la V idin ca să dea ajutor garnizoanei de la
Nicopole, au ajuns cam tîrziu şi au ocupat pozitiunea de la Plevna
(«Urmare la a 2-a pagină din dosu acestei scrise»)
* Gurko
** Kriider
B.o.R. -
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şi au făcut întăriri în jurul său peste cele naturale *. Ruşii, după ce nu
ocupară la timp această poziţie, apoi în urmă au trimis un număr insufi
cient ca s-o ocupe. Tocmai asta vrea şi Osman-Paşa. După înaintarea
ruşilor spre acea localitate, s-au încins o cruntă bătaie. Turcii se tot tră
gea prin biruinţa ruşilor, încît i-au băgat pînă în oraşul Plevna,. Atunci
ruşii crezîndu-se că sînt învingători, au intrat şi în oraş. Cînd deodată au
început turcii a trage focuri de toate părţile pre ferestrele caselor şi astfel
că au prăpădit foarte rău pre r u ş i; cei ce mai rămăsese au fost siliţi a se
retrage în dosul redutelor turceşti ce le luaseră ziua, costîndu-i acea sîngeroasă bătaie: 72 ofiţeri şi 2771 soldaţi din şase mii cîţi fusese. Nevenindu-le ajutorul necesar pentru a rămîne stăpîni pe poziţiunile ce ocu
pase, fură siliţi de forţele turceşti a se retrage înapoi şi turcii ocupară din
nou poziţiunile cum le aveau de mai nainte... După aceasta, comunicîndu-se cazul împăratului, şi luînd cunoştinţă chiar inamicii lor, credea că
turcii vor fi biruitori, şi că această înfrîngere a ruşilor la Plevna produse
în toată Europa o mare comoţiune (mişcare violentă). împăratul ruşilor,
văzînd această tristă stare de lucruri care intrase pînă în statul său m a
jor, pe de o parte a concentrat forţe considerabile din Rusia pe cîmpul
de luptă asupra poziţiunii Plevna, iar pe de alta, avînd pe aliatul său
dincoa de Dunăre, pe Carol I Domnul Românilor, ce se afla în m ijlocul
a 60.000 oşteni viteji români, care îi detese ajutor şi îi făcuse un mare
cadou la luarea Nicopolului, cu baterile de la Izlaz care înfrînsese pre
turcii ce voia a lua pre ruşi de la spate şi dupre care nici nu-1 băgase
în seamă. Pentru aceasta orgolioşii conducători ai marii armate ruse,
rugă pe Carol I, Domnul Românilor, prin o epistolă foarte graţioasă ca
să trimită peste Dunăre un regiment care să ocupe Nicopole, ca unii
ce aveau drepturi necontestabile asupră-i. M ăria sa uitînd toate pentru
că fusese întîia oară nebăgător în seamă **, dete ordin în consecinţă
regimentului al 5-lea din Divizia a 4-a comandată de general M ânu ***,
şi în noaptea de 13 şi 14 iulie 1877, armata română trecu dincolo pre
pămîntul Turciei cu vaporul «Aneta» şi ocupă Nicopole. Steagul rus se
coborî şi în locu-i se puse tricolorul României, şi brigada rusă au plecat
spre Plevna. După aceasta, primind o altă epistolă M. Sa de la Ţarul a
lua parte cu oştile sale la luptă, porunci a trece Dunărea toată Divizia a
IV-a română şi au plecat tot spre Plevna. M. Sa Domnul au plecat de la
V

* Pe foaia de titlu interior, verso.
** Pentru «nebăgat în seamă».
*** Generalul Mânu Gheorghe.
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Şimnic, unde locuia de cîtva timp, spre Gorni-Studen în Turcia, în 
soţit * de D-nu Brătianu preşedintele Consiliului de Miniştri. Acolo
românii, după înţelegerea luată cu tarul, dobîndiră dreptul a se bate
separat într-o zonă anume definită în jurul Plevnei, între Riban şi Griviţa, [şi] să aibă un cartier şi un stat major cu totul deosebit. Şi M ăriei
Sale i se confia cea mai distinsă onoare, postul de comandant suprem
preste oştile ruso-române care operau în faţa Plevnei.
Pe urmă, după ce se stabiliră în comun acord toate puncturile, M.Sa
Carol I Domnul României se întoarse în ţară şi deodată tabăra ce era
stabilită la Poiana pînă la Calafat se desfiinţă, cartierul său general dom
nesc de la Poiana se mută la Grădini aproape de Corabia şi oştile ro
mâne din Divizia II şi III porniră pe marginea Dunării prin sate m ărgi
naşe. Trecea de către Calafat şi ziua şi noaptea, necontenit, tunuri, prăfărie, ghiulele, ambulanţe, înfine fel de fel de material de resbel. Era
un timp uscăcios, nu se vedea din pulbere nicidecum. Toţi locuitorii de
prin satele pe unde trecea ei era luaţi de rechiziţie. Om nu rămăsese
în sate cît putea ca să ajungă [pentru nevoile armatei], ba lua chiar dim
prejur. Era cîte 3 sau 4 sute de cară, mergea trîmbă cu tot felul de in 
strumente şi proviziuni.
îndată ce ajunseră toate corpurile la locul indicat, s-au construit
un pod jsolid peste Dunăre între Corabia şi celălalt mal, lucrat de sol
daţii noştri. Şi după ce se sfinţi podul, se botezară steagurile, se cumi
necară toţi soldaţii şi se săvîrşi serviciul divin de către Prea Sfinţia
Sa Părintele Atanasie Episcopul Rîm nicului **, în capul podului, şi după
ce s-au dat un ordin de zi pre armată, prin care-i invita a merge să
se lupte pentru Ţară şi Dumnezeu, pe la 15 august"** 1877, au trecut
dincolo, în Turcia, toată armata română, înaintînd spre Plevna la punc
tele ce avea determinate. în România rămăsese numai Divizia I, care
păzea cu mare stricteţe frontierea de la Cetate, Calafat, Ciuperceni şi
pc cei presăraţi pînă la Bechet. Apoi se concentrară toţi m iliţienii şi
păzea pe marginea Dunării băgaţi în gropi ce era făcute într-adins
înaintea vighetelor ****. Căci cum ridica m iliţienii capul, turcii da cu
puştile şi astfel da unii în alţii peste Dunăre, trecea gloanţele în toate
părţile peste rîu. Se făcuse baterii la Rast şi trăgea în Lom.
(«Va urma la Evang. Matei, pag. 31»)
* Pe fila recto care are pe verso icoana Sfîntului Apostol şi Evanghelist Ioan.
** Episcopul Atanasie Stoenescu, arhipăstorul Eparhiei Rîmnicului-Noul Sevei in între 1873 şi 1880.
*** Corect: 20 august.
♦*** Corect, vedete *= soldaţi călăraşi puşi ca sentinele.
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întotdeauna era pe margine o mare temere pentru eşirea turcilor,
fiind * că, cu plecarea oştirilor se slăbiseră forţele şi turcii se încerca
mereu să iasă. La Calafat se trăgea necontenit tunuri în V idin şi din
Vidin în Calafat.
%

Eroismul Românilor la Plevna
După ajungerea tuturor ostilităţilor la Plevna la locurile lor, s-au
pus cu bombardarea poziţiunilor turceşti de toate părţile, începînd de
la 26 august, în care timp făcînd planul de atac, românii au ocupat cele
mai periculoase şi mai apropiate locuri, de la Bucova unde se afla un
lagăr turcesc şi pînă la Griviţa. Toate crîngurile şi toate bălăriile erau
pline de tiraliori ** români aşteptînd sub adăpostul bombelor duşmane,
ora de atac. Cînd se începu atacul la 30 [august], românii au dat asalt
asupra poziţiunii Griviţa. S-au repezit ca vîntul, au ieşit din crînguri
şi au atacat pe turci cu baioneta. Reg. al 13-lea de Dorobanţi au intrat
întîi în foc, au luat un tun şi au pus pe goană pe turci, care se băgase
într-o pădurice în dosul redutei şi ocupară poziţiunile turceşti. Au în 
cercat mai de multe ori turcii noaptea a lua înapoi acele poziţiuni, dar
n-au putut. Insă ordinea de bătaie nu se ridicase, ci românii trebuia să
meargă la locul designat şi în ziua de 30 august, coloana a doua, în lipsa
armatelor ruse care întîrziase, au apucat reduta pe la spate şi au n ă 
vălit spre ea despre sud-vest, dar fură primiţi de focurile duşmane din
două părţi. Planul topografic al locului fusese greşit. în loc de o re
dută era două şi cea atacată era cea mică. Cu toate acestea, bravii
descendenţi a două neamuri viteze năvăliră spre ziduri şi începură o
cumplită luptă cu baioneta. în trei rînduri i-au respins, dar însă al trei
lea atac la care au luat parte două regimente ruseşti şi optsprezece ba
talioane române fură încoronate cu succes. Şi mica Griviţă rămase în
mîna învingătorilor ; cinci tunuri şi două steaguri şi mai multe arme
căzură în mîna armatelor creştine. Unul din steaguri s-a luat de un sol
dat din al doilea batalion de vînători, anume Grigorie Ion, în chipul ur
mător : un găligan turc, după părăsirea redutei, fugea cu un steag mare,
verde, cusut cu litere de fir spre reduta cea mare; el îl vede, îl ocheşte şi
îl culcă la pămînt. Se apropie să-i ia ste agul; duşmanul se ridică, nefiind
mort şi se cearcă a scoate de la brîu un revolver ; ca vîntul românul
(«Va urma la Evanghelistu Luca,.nainte»)
*
După pagina 30, pe fila verso, care are în faţă icoana Sfîntului Apostol şi
Evanghelist Matei.
** Trăgători.
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se repede, îi înfige baioneta în piept ; pe cînd se încerca să scoată *
lemnul steagului din mîinile încleştate ale mortului, doi turci alerga
în ajutor. Dar doi camarazi, un sergent şi un caporal ** îi veder
omoară pe unul, Grigorie Ion ucide pe celălalt şi steagul rămîne al lui.
Pălăria acestuia se ciuruise toată de ploaia gloanţelor ce trecuse preste
e l ; şi se întoarse teafăr şi sănătos între ai săi.
Majestatea sa împăratul şi M ăria Sa Vodă în persoană îl felicitară
de bărbăţia cu care se purtase, puseră pe pieptul lui Crucea «Sfîntul
Gheorghe» şi «Steaua României» şi-l invitară să poarte în toată viaţa
sa acea pălărie care devenise un tezaur preţios.
Turcii, la 5 septembrie, s-au încercat din nou ca să răpească Griviţa din mîna românilor ; dar fură respinşi, încît nu le mai dete inima
a se măsura cu românii. — La
septembrie, românii au făcut încercare
asupra [unei] a doua redute de lîngă Griviţa, s-au repezit asyipră-i, au
6

atacat-o, dar nefiind îndestul de bine susţinuţi, fură siliţi a se retrage.
în cele două zile, 29 şi 30 august, pierderile noastre au fo s t:
şi

1

2

0

0

soldaţi morţi ; în cea de la

6

septembrie,

3

ofiţeri şi

2

1

0

1

0

ofiţeri'
soldaţi.

După acestea, cercul de împresurare în jurul Plevnei au început
a se restrînge, s-au împresurat de toate părţile, ne mai lăsîndu-le drum
de ieşire sau intrare. Era împresurată cu 120.000 oameni, ruşi şi ro
mâni,

şi ca *** Osman Paşa

oameni. Astfel că din

ce în

în Plevna

avea

ce armatele

o armală

creştine

de

70.000

tot se întărea

în cercul de împresurare, îl strîngea, încît se apropiaseră de parapeturile turceşti, de vorbea soldaţii unul cu altul din
împuşcături *necontenit între

ei. însă

după

această

redută ; era

împresurare

a

Plevnei, o parte din armata rusă au pornit spre Sofia şi a trece Balcanii,
ocupînd strîmtoarea Şipka ; şi românii cu ruşii, altă coloană, au luat
direcţiunea spre Rahova. înaintînd şi ajungînd la oraşul Rahova, s-au
pus cu bombardarea pre el de toate părţile şi chiar cu bateriile ce
aveam făcute la Bechet. Apoi, după o bombardare continuă de trei zile,
*

numai românii,

la

12 noiembrie

1877, au luat Rahova,

căzînd

în

mîinile armatelor noastre, pînă să vie ruşii. Şi turcii ce scăpaseră
*'Pe pagina 80 care nu este numerotată iniţial.
** Sergentul Stan Gheorghe şi caporalul Nica Vasile.
*** lîn loc de «pe cînd».
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%

profitînd
acea

zi *,

de

________

ocaziune

au

luat

urmărindu-i au

prin

fuga

ajuns

căderea

spre

unei

dese

Cibru-Palanka

şi luat multe

şi

cete, ce

era

cavaleria

noastră

proviziuni : 83 lăzi

cu

în

arme.

Apoi, de aici, au luat-o spre Vidin, trecînd prin Lom-Palanka fără
a se opri. Pierderile noastre în luarea acestei fortificaţiuni — ce de
doi secoli ** iarăşi căzuse sub M ihai Viteazul — au fost de 5 ofiţeri
şi 171 soldaţi răniţi şi 4 ofiţeri şi 128 soldaţi morţi. Aci s-au distins
mulţi în această luptă : un batalion de Dorobanţi din Regimentul 1,
jud. Dolj. Atunci au început a trece armata preste Dunăre, pre la Bechet
şi a înainta spre Vidin. Pînă să ajungă armata de la Rahova la LomPălanka, maiorul de miliţieni ce era cu batalionul său la Rast au trecut
%

în Lom-Palanka şi turcii au fugit tot spre Vidin. Se stabilise trecătoare
de proviziuni la Lom. După ce sosiră armatele aci, m iliţienii au trecui
înapoi şi au pornit spre Ciuperceni spre a forma aripa de pază din
stînga Dunării cu divizia ce era acolo la Calafat. Căci de la Arcer-Palanka pînă la V idin era mulţi turci. Pîna aci ajunseră lucrurile, apoi
veni ştire la 29 noiembrie 1877 că Plevna au căzut şi Osman-Paşa pri
zonier cu toată armata sa. Iată scutul depeşelor şi jurnalelor ce spunea
ştirile : «Osman-Paşa s-a predat, Plevna se află în puterea armatelor
ruse şi române, Osman-Paşa au încercat o ieşire spre V idin dar au fost
oprit de armatele

aliate din faţă-i. Pe cînd s-au început lupta, alte ar

mate ruso-române i-a tăiat calea pe la spate, puind astfel armata turcă
între două focuri. Atunci s-a încins o luptă disperată. Osman-Paşa sin
gur s-au pus în fruntea batalioanelor sale, însă pierzînd mulţi oameni
şi căzînd chiar el rănit, s-a predat fără nici o condiţiune. Şi dacă Osman
nu încerca această ieşire, totuşi se luase măsuri ca în cîteva zile armata
4

aliată să ocupe cel puţin reduta Plevniţa fără asalt. Pe de o parte se m i
nase acea redută de armata română de la Griviţa, iar pe de alta se lucra
de armata română la abaterea rîului V idin din matca sa. însă ieşirea lui
(«Va urma la Evang. Marcu înainte, pag. 144»)
* Pe fila recto care are pe verso icoana Sfîntului Apostol şi Evanghelist Luca.
** Pentru «care cu două secole mai Înainte».
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Osman-Paşa a făcut inutile acele lucrări»*.
In lupta căderii Plevnei, ruşii au făcut la 40.000 prizonieri şi au
luat peste 400 tu n u r i; şi românii singuri au făcut peste 8000 prizonieri
turci şi 32 tunuri. Prizonierii luaţi de români s-au adus la Bucureşti îm 
preună cu Osman. Dar mai pe urmă pe Osman l-au dus în Rusia.
După spargerea acestui îngrozitor cuib care devenise spaima Euro
pei întregi prin poziţiunile sale naturale ce predomina şi care durase
un timp [de] peste .patru luni de zile închis**, presărindu-se pe tot m i
nutul ploaie de bombe asupră-i, armatele aliate au început a se spărgălui. Divizia II şi IV română sub comanda generalului Cerchez*** şi
a IV-a a generalului Angelescu****, s-au pus în marş prin Rahova şi
Cibru-Palanka spre Lom-Palanka, care căzuse mai dinainte în mîinile
trupelor noastre. Cînd Divizia I sub comanda generalului Haralambie ***** veni ca şi toate în două coloane şi cîteşitrele sub comanda
generalului Haralambie au pornit o coloană pe drumul şoselei spre Belogragic şi una pe marginea Dunării la Arcer-Palanka. Turcii se tot trăgea
după scurte lupte din calea lor. Cea dintîi coloană ajunse la Belogragic
şi după o luptă oarecare luară întăririle inamice şi o împresurară. Deci
rămase acolo o brigadă a colonelului Cantiji****** şi restul se îndreptă
spre V idin spre a opera cu cealaltă soră a ei. Şi începură a înconjura
Vidinul de toate părţile din ce în ce şi micşora cercul de împresurare.
Trupele din Divizia I şi IV, în ziua de
ianuarie 1878, după o
scurtă luptă izgoni pe turci din satele Tatarjik şi alte treizeci, le ieşi
înainte întăririle cele mari de la Smîrdan, unde după o bombardare de
trei ore la care concură şi Calafatul cu un foc foarte viu, căci peste
Dunăre era în acţiune 78 tunuri de turna foc de oţel asupra V idinului
şi întăririlor dimprejur. S-au dat atac cu
Batalioane din Regimentul
al 4-lea şi al -lea de linie şi din al 9-lea de Dorobanţi. Trei redute care
apăra poziţiunile satelor Smîrdan şi Inova au fost luate cu asalt de tru
pele noastre. Lupta au durat trei ore. Şanţurile redutelor erau pline de ca
davre inamice; tunuri şi 250 prizonieri nizamii turci******* care-i duseră
în Craiova, fură luaţi de armata noastră. După ce i-au scos din redute,
turcii au dat fuga în sat. A u intrat în casele oamenilor. Şi cînd îi urmărea
(«Va urma la finitu, la blană»)
- 1

•

»

1

2

6

6

6

*
Pe fila următoare paginii 144, care are pe verso icoana Sfîntului Apostol şi
Evanghelist Maieu.
** Pentru «încheiat».
*** Generalul Mihail Cerchez.
**** Generalul Gheorghe Angelescu.
***** Generalul Nicolae Haralambie.
****** Colonelul Grigore Cantili.
******* Soldaţi din armata regulată.
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soldaţii noştri, văzînd că nu se văd turci, au intrat în sat. Atunci *
s-au pomenit

în

foc

după

[prin] ferestrele caselor

şi

alte

găuri,

dar, cu toate acestea, tot i-au scos şi ce rămaseră luară fuga spre Vidin^
După luarea acestor întăriri, turcii au încercat de două ori a lua înapoi
importantele pozitiuni care predomina Vidinul. Dar au fost respinşi cu
totul. Pierderile noastre în aceste două noi lupte au fost de 3 ofiţeri şi
150 soldaţi răniţi şi 40 soldaţi morţi.
Deci V idinul s-au pus într-un cerc de strîngere încît nici cu tunuri
nu mai putea da, căci îi plesnea ai noştri cît îi vedea pe zid. în timpul
acesta, pe cînd se aştepta luarea acestor oraşe Belogragic şi cetatea
Vidin, s-au încheiat pacea între ruşi şi turci, fiindcă ruşii luase toate
cetăţile de peste Balcani : Sofia, Adrianopoli, Filipopoli şi Nişu, încît
era să ajungă în Constantinopole. Atunci turcii din Belogragic şi V idinr
ce erau împresurate numai de români şi Rusciucu şi Silistra de ruşi şi
români, s-au predat cu condiţiune : a preda armele şi a-i lăsa liberi să
se ducă la Constantinopole. Românii, după ce se înţeleseră asupra conditiunilor de predare, dezarmară întîi pe turcii din Belogragic şi-i ţinură
acolo pînă aduseră pe cei din Vidin, [pe] care-i dezarmară mai pe urmă ?
le primiră armele şi tot ce avea material de resbel şi pe turci îi porniră
înăuntrul ţării. în ziua de 12 februarie 1878, Duminică pe la ora 372
după amiază, armata română au făcut intrarea ei în Vidin, ultim a cetate
de pe malul drept al Dunării ce mai rămăsese în stăpînirea turcilor.
Trupele noastre se compuneau din 16 batalioane din toate regimentele
aflate în Bulgaria. Două baterii din fiecare regiment de artilerie şi din
3

escadroane de călăraşi. Ele au fost primite la intrare cu onorurile

militare din partea turcilor şi a tuturor populaţiunei din Vidin. După
intrarea trupelor,

6

batalioane au fost lăsate ca garnizoană în Vidin*

iar celelalte s-au întors în cantonamentele lor dimprejurul cetăţii.
în urmă, toate ostilităţile noastre s-au retras în ţară pe la Calafat*
Impărţindu-se în diferite puncte ale ţării despre miazănoapte la munţi.
Rămînînd în V idin numai un regiment, dar şi acesta după venirea ruşi
lor au trecut toţi dincoace Dunărea, la Calafat.
După aceasta s-au dat drumul şi turcilor
* Pe fila albă de la sfîrşit, verso ; cea din urină pe forzaţ, recto.
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luaţi prizonieri în timpul rezbelului, a se duce în ţara lor. Ruşii rămăsese
tot prin Bulgaria, căci încă nu se limpezise bine lucrurile. Fiindcă cele
lalte puteri nu erau mulţumite de tratatul încheiat de Rusia şi Turcia,
în special Englitera ţinea şi mai mult.
Astfel au fost lucrurile, şi astăzi suntem în mai.
1878 mai 24

Siliştea Crucii,
O Poesie Turciei
«Semiluna întunecată, tu credeai a lua,
«România învecinată, dulce ţara mea.
«Tu credeai că a ta lumină, te va apăra.
«Nu, căci tu căzuşi în tină, tot din vina ta.
«Tu credeai c-a ta mîndrie ne va spăimînta.
«Nu ştiai că în România este moartea ta.
S. T.
îndemnat de providenţă şi după cum m-a protejat talentul, îndem
nat şi de Părintele Enache, preotu bisericii acestei comune, am descris
foarte practic evenimentele petrecute în anul 1877— 1878, [am] vorbit
mai sus, în chestiunea resbelului întîmplat în acel le a t; pentru ca

să

fie desuvenire la toţi cei ce vor voi a şti, eroismul neamului său,

şi

întîmplările ce au fost. S-a scris astăzi, la 24 mai 1878 *.

Ştefan T. I. C o t i g e s c u din com. Catanele, şi învăţător şcoalei
în Siliştea Crucii.
** Această sfîntă şi dumnezeiască Evanghelie s-au cumpărat în
leatu 1865, luna noiembrie ziua 16, în preţ de lei vechi şaptezeci şi doi,
de d-lor Ion FI. Popa, Iordache Trancă, Mitrache Trancă şi Grigorie
Nicola Chifu, vîrsta ca de ani 92 toţi patru.
Am scris eu subsemnatul, astăzi la 1878, luna M ai ziua douăzeci,
şi oricine va citi, mă va pomeni.

I. M i t r ă n e s c u

din com. Catanele.

* Ulterior s-a semnat în continuare : «Şt. I. Iovănescu, martie 30, 1897».
** însemnarea de la sfîrşit, aflată pe o pagină anterioară, aparţine direct ca
ligrafului.
B.O.R, - 8
%

11

DESCRIEREA TEXTULUI „NARAŢIUNII"
- COMENTARIU CONSIDERAŢII CRITICE

La alcătuirea acestei Naraţiuni despre Războiul pentru indepen
denţă, autorul Ştefan Cotigescu — învăţător pe atunci la Siliştea Crucii,
unde fusese transferat — a folosit, într-o anumită măsură, presa vremii,
ştirile aflate de la martorii oculari ai evenimentelor sau transmise de
cei care le cunoşteau din relatările acestora şi, în cea mai mare parte,
proaspetele sale amintiri din anul 1877 şi din primele luni ale anului 1878.
Expunerea este foarte directă, din prima frază enunţînd evenimen
tele, indicînd datele acestora, localizînd diferitele în tîm p lă ri: deplasările
trupelor române după mobilizarea generală în zona interesată mai întîi
pentru acţiuni defensive dar şi propice declanşării unei ofensive ener
gice — în cîmpia olteană ; pătrunderea armatelor Rusiei în România şi
înaintarea lor pe marginea Dunării către v e s t; presiunile politice încer
cate de puterea otomană în acele momente de ameninţare directă.
Urmînd unor principii de tactică militară se produsese în mod accelerat
concentrarea întregii armate, cu rezervele ei, spre Calafat, Băileşti...
«din ce în ce se srînseseră de cuprinseră toată marginea Dunării». A u 
torul relatează despre înzestrarea oraşului Calafat cu un număr sufi
cient de b a te rii şi despre retragerea populaţiei din satele şi oraşele
apropiate de Dunăre. Erau lucruri bine cunoscute autorului Cronicii,
el însuşi fiind venit la Siliştea Crucii din comuna Catanele, aflată în
chiar cîmpul de mişcare a trupelor şi de acţiuni pregătitoare. Autorul
consemnează astfel, ritmul rapid de desfăşurare a acestor pregătiri, pen
tru aprovizionarea trupelor prin toate mijloacele posibile de achiziţie
şi transport, situaţie care obliga locuitorii din această parte a ţării la
sacrificii şi eforturi deosebite ; aspectele care îl impresionează în mod
deosebit, şi le notează în termeni sugestivi, erau măsurile foarte ener
gice prin care se realizau rechiziţionările şi încartiruirea ostaşilor. Agra9

1 0

9. Situaţia politică şi militară din primăvara anului 1877 dicta ca armata română
din stînga Dunării să aibă drept obiectiv major apărarea ţării. Se urmărea prevenirea
unui atac otoman şi zădărnicirea încercărilor turceşti de a trece în nordul Dunării,
ca să nu se mute operaţiunile militare dintre armatele beligerante pe teritoriul Ro
mâniei (General-maior C. Olteanu, op. cit., p. 558).
Armata română era îndeosebi masată în sudul Olteniei (General R. Rosetti,
Proiecte de operaţiuni în anii 1876— 1878, în «România militară», an. LXXXII (1945),
nr. 1— 2, Bucureşti, p. 41).
10. Studii recente au stabilit că, în 1877— 1878, Doljul a adus o contribuţie foarte
însemnată la asigurarea mijloacelor de transport necesare armatei române, ooupînd
locul întîi pe ţară (Alexandru F. Dinu, Din contribuţia maselor populare din judeţul
Dolj la susţinerea Războiului de independenţă din 1877— 1878, în culegerea de studii
şi comunicări «Oltenia-Istorie», Craiova, 1974, p. 172).
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varea situaţiei este remarcată prin evoluţia raporturilor între forţele
adversare.
Autorul Cronicii apelează şi la ştirile oficiale şi comunicatele din
presă, dar subliniază în modul cuvenit întîmplările cunoscute d ire ct:
turcii încep incursiunile de jefuire a teritoriului românesc, mai ales în
zona bălţilor Dunării, comit acte de mare cruzime şi trec la acţiuni de
amploare militară, bombardînd oraşele şi satele noastre, obligînd armata
română la o replică imediată.
Cronica menţionează semnificaţia politică fundamentală pe care a
avut-o Proclamarea Independenţei de stat a României în mai 1877 ;
autorul arată împrejurările care au determinat acest act naţional hotărîtor şi pe deplin just, precum şi importanţa consecinţelor lui. Cu inte
res deosebit sînt tratate episoadele operaţiunilor militare ale armatelor
aliate româno-ruse, descriind luptele care au avut loc în cursul lunii
iunie 1877 de o parte şi-de alta a Dunării şi relatînd despre rezultatele
diferitelor bătălii : capturile de război realizate, mai ales în momentele
de derută şi panică ale turcilor, dar şi despre pierderile reale în rîndurile trupelor aliate, despre biruinţele repurtate, precum şi despre mo
mentele de cumpănă ale acestora.
Informaţiile pe care le poseda autorul Cronicii, Ştefan Cotigescu,
se extindeau şi asupra unor detalii semnificative : relatînd despre po
ziţia în care se stabilise cartierul general al armatei române la PoianaDolj şi despre deplasarea acestui sediu la Grădini-Romanaţi în iulie
1877, apoi despre rapida concentrare a Diviziilor a Il-a şi a IlI-a spre
Corabia, consemnează emoţionantul moment al sfinţirii podului de cu
rînd construit (fig. 10), sfeştania făcută de către Episcopul locului, Atauasie Stoenescu. Descriind luptele care s-au desfăşurat în a doua ju m ă
tate a lunii august, după ce armatele aliate ocupaseră poziţii importante
în jurul Plevnei (fig. 12), dă şi unele amănunte despre faptele de eroism
ale ostaşilor români, mai ales cu prilejul cuceririi unor importante for
tificaţii turceşti, între care reduta Griviţa , asediul de lungă durată şi
apoi căderea Plevnei, încercuirea şi cucerirea Vidinului.
în contextul descrierii acestor evenimente majore ale campaniei
c»roice din 1877— 1878, autorul Cronicii introduce expunerea unor întîmplări cu caracter local în jurul cărora se crease atmosferă, despre care
avea să se povestească multă vreme încă ; astfel, între actele de cru
zime şi jafurile comise de turci în stînga Dunării se număra şi răpirea
a sute de vaci, porci şi oi împreună cu păstorii lor, iar legată de acest
('pisod, întîmplarea plină de peripeţii al cărei erou a fost micul cioban
răpit de turci şi dus de ei pe celălalt mai al Dunării, de unde, prin îm 
prejurări neprevăzute, a izbutit să revină acasă nevătămat n . C a p ito lu l.
1

11.
Credem că de la Ştefan Cotigescu cunoştea povestea aceasta adevărată şi
fiul său Ştefan St. Tuţesou, datele întîmplării fiind aproape identice: în vremea Răz
boiului pentru independenţă, ciobanul Licurici a fost luat cu oile negoilor din Plosca
f,.l dus în stînga Dunării, la un turc bogat care în momentul cînd a aflat că se apro
pie» armatele creştine l-a dat altuia. De la acesta, ciobanul nostru, într-o clipă de nea
tenţie a noului său stăpîn, pe oînd se aflau acolo ostaşii noştri, a fugit noaptea şi,
In cele din urmă, a găsit prilejul potrivit şi s-a întors acasă (vezi Povestea neatîrndrii după spusele veteranilor, .în «Ghiluşul», an. I (1913), nr. 11— 12, p. 14— 15).
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de înălţător eroism al ostaşilor noştri la Griviţa este ilustrat prin eve
nimentul pilduitor de la 30 august 1877 : cucerirea de către bravul ostaş
român Grigore Ioan (fig. 13) şi aducerea, ca cel mai preţios trofeu, a
steagului verde turcesc cusut cu fir de aur 12.
*•
*

In relatarea evenimentelor se poate remarca străduinţa autorului
pentru o cît mai mare exactitate a expunerii; dovedeşte şi un deosebit
simţ al răspunderii morale pentru afirmaţiile sale. El consideră drept o
datorie patriotică să lase posterităţii aceste însemnări despre un m o
ment de mare însemnătate pentru poporul nostru, dar nu exaltă un pa
triotism de cuvinte prin care să impresioneze ; menţine mereu un echi
libru al termenilor în care comentează faptele, introduce în mod sobru
raportarea la trecut.
Ţinînd seama de caracterul diferit al surselor de informaţie pe care
le-a avut, nu forţează coeficientul de precizie al acestora ; aşa se explică
şi faptul că pe parcursul relatării datele certe ale evenimentelor alter
nează cu cele aproximative, după cum, cu uşurinţă se poate sesiza alter
nanţa evenimentelor şi întîm plărilor «văzute» cu cele «auzite» ; consemnînd căderea Plevnei şi predarea lui Osman-Paşa şi a armatei oto
mane, autorul Cronicii face apel la citatul din presa timpului, conştient
că aceasta era cea mai convingătoare modalitate de confirmare a expu
nerii faptelor. Cînd se referă la evenimente asupra cărora posedă o cu
noaştere temeinică prezintă şi detalii precise, altfel face simple menţi
uni sau aprecieri generale.
Autorul Cronicii dovedeşte o atentă preocupare chiar pentru pro
bleme care ar fi fost de competenţa unui istoric ; astfel, urmărind des
făşurarea «Naraţiunii» sale se constată că pretutindeni unde trebuie
denumit teritoriul din dreapta Dunării el ţine seama de realitatea poli
tică, denumeşte acest teritoriu «Turcia» ; în fragmentul final al Cronicii
însă, relatînd evenimente imediat următoare înfrîngerii puterii otomane,
denumeşte acest teritoriu conform adevărului istoric, Bulgaria.
Pe de altă parte, este evidentă şi o participare afectivă a autorului,
el consemnează şi impresii personale, expresiile sale sînt — păstrînd
mereu un echilibru — deosebit de sugestive, concretizează şi plastici
zează uneori în im agini directe, alteori metaforice. Sînt de remarcat
astfel, fragmentele în care descrie foarte plastic dinamica deplasării
trupelor. Impresia puternică pe care a produs-o asupra populaţiei — şi
asupra autorului — pregătirea febrilă de război, atmosfera tensionată
a acelor zile, este comunicată în expresii simple, foarte sugestive :
«gemea pămîntul», «era vai [de] capu lumii» ; despre cruzimile turcilor
' jefuitori se relatează în termeni exacţi, lapidari : «ardea fîneţele, lua
12.
«Resboiul», din 8 septembrie 1877, la Cronica zilei relata că soldatul Grigore
Ioan a sosit pe urmă cu stindardul verde la Bucureşti şi a fost condus în aclamaţiile
poporului la cazarma din Dealul Spirei. în timpul acestui drum triumfal, «un fior
religios a trecut prin inimile tuturor cînd tînărul soldat Grigore Ioan, în faţa Univer
sităţii, a închinat de trei ori steagul turc în faţa statuiei lui Mihai Viteazu».
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vitele, tăia oamenii, îi robea, sfărîma tot ce le sta înainte» ; iar întregul
tablou al vieţii în aceste condiţii excepţionale culminează într-o expre
sie superlativă : «era lucru de spaimă, ca nevăzut de secoli». Concreti
zările situaţiilor sînt adesea redate prin imagini vizuale : vara anului
1877 «era un timp uscăcios, nu se vedea din pulberi nicidecum», iar
convoaiele de transport «de cîte trei sau patru sute de cară... mergea
trîmbă, cu tot felul de instrumente şi proviziuni».
Limbajul Cronicii denotă astfel preocuparea autorului pentru ex
presia cea mai adecvată şi pentru o comunicare limpede a ideilor ţ în
văţătorul originar din Catanele era în mare măsură un autodidact, dar
şi un om in te lig e n t; dacă a dictat direct, sau în baza unor însemnări
anterior pregătite, nu se poate confirma ; oricum, se remarcă o termi
nologie intelectuală — pe care autorul Cronicii şi-o însuşise; pe
alocurea, tendinţe intelectualizante, explicabile dacă avem în vedere
tocmai atitudinea plină de solicitudine de care dă el dovadă, supraveghindu-şi expunerea şi evitînd suprasolicitarea evenimentelor.
Lectura pe textul original pune în evidenţă o caracteristică în ceea
ce priveşte ortografierea italienizantă a acestuia; dar caracteristica
aceasta nu putea să aparţină decît caligrafului, Ioan Mitrănescu — alt
fel dovedind şi el toată grija pentru aspectul formal sub care trebuia
să se prezinte «Naraţiunea». Urmărind însă, paragraf cu paragraf, şi
pagină de pagină, acest aspect al scrierii se constată o inconsecvenţă a
ortografiei: astfel, în paginile 1, 2, 3, 4, apar frecvent, «que» pentru:
«ce», «aquesta» pentru : «acesta», «aquel» pentru : «acel», «quelle» pen
tru : «cele» e tc .; mai departe, pînă la pagina
, se abandonează acest
efort de ortografiere, păstrîndu-se numai dubla consoană « » în «celle»,
«salle», «acollo» — ca o caracteristică banală pentru scrierea vremii ;
numai pe ultima pagină ( ) se va reîntîlni num itul efort în ortogra
fiere. Se poate formula ipoteza că inconsecvenţa în scriere s-a datorat
faptului că tînărul caligraf trebuia să înregistreze foarte atent şi exact
conţinutul expunerii ce îi era dictată, preocuparea pentru ortografiere
rămînînd în chip firesc pe un plan secund ; un alt motiv putea fi însăşi
întreruperea scrierii de la o zi la alta şi reluarea ; iar textul odată re
dactat, pe paginile atît de preţioase ale Sfintei Evanghelii, nu mai pu
tea fi îngăduite reveniri sau corecturi.
După cum, apare evident că spre finalul redactări Cronicii, autorul
s-a văzut constrîns de lipsa de spaţiu şi a procedat la formularea unei
foarte concise concluzii asupra celor relatate, recurgînd la cea mai
sugestivă şi mai convingătoare : versurile-epilog dedicate Turciei —
dezastrului suportat de puterea otomană asupritoare, ca deznodămînt
al dramaticelor evenimente de ea însăşi declanşate, devenind astfel ea
singură răspunzătoare.
1
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Această Cronică de la Siliştea Crucii reprezintă una dintre primele
lucrări închinate total sau parţial «Războiului pentru Independenţă din
1877». Nu reiese din cuprinsul textului, nu s-au identificat nici alte
indicii că învăţătorul Ştefan Cotigescu ar fi avut cum să folosească sau
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cel puţin că ar fi fost posibil să cunoască, la Siliştea Crucii, în 1878,
pînă în luna mai, vreuna dintre lucrările de acest f e l13.
Cronica alcătuită de Ştefan Cotigescu şi scrisă pe paginile Sfintei
Evanghelii a rămas total necunoscută pînă astăzi ca text original.
în anul răscoalelor ţărăneşti — 1907 — s-a tipărit la Piatra Neamţ
— după încetarea din viaţă a vrednicului învăţător — o Autobiografie
a sa, într-o formă foarte prescurtată, din
mai 1888 şi într-o variantă
mai dezvoltată din 18 ianuarie 1904. Imprimarea s-a făcut într-un număr
redus de mici broşuri, pentru a fi la îndemîna copiilor lui Ştefan Coti
gescu şi a rudelor sale, spre «a fi pomenit» 14. Autorul menţionase în
cuprins că «spre amintirea lor am făcut această descriere [...] las co
piilor mei aceasta însărcinînd pe Stănică, dacă nu voi mai fi pe această
lume pînă a o putea tipări, această numită «biografie» să o tipărească
în mai multe exemplare dînd-o la toţi fraţii şi rudele care ştiu carte,
ca să fiu pomenit şi spre amintirea lor» 15.
La sfîrşitul broşurii, precedînd Pilda Semănătorului din Sfînta Evan
ghelie, este reprodusă o variantă prescurtată
a Cronicii din Evanghe
lia de la Siliştea Crucii, sub titlul : Naraţiune practică despre urmarea
resbelului ruso-româno-turcesc din 1877— 1878 în Bulgaria.
Nu sînt consemnate împrejurările exacte ale elaborării textului
in iţ ia l; nu se menţionează existenţa variantei scrise de I. Mitrănescu
pe paginile libere ale Sfintei Evanghelii de la Parohia Siliştea Crucii.
Textul variantei publicate a fost revăzut — şi datat — de Ştefan Coti
gescu în anul 1881. Se poate presupune că atunci a făcut şi o serie de
modificări în text — în unele fragmente intervenind prin reducere a
textului, în altele prin amplificarea l u i ; se remarcă şi unele precizări
faţă de textul original scris în 1878, precum şi o atitudine de prudenţă
în afirmaţiile referitoare la situaţia politică. La sfîrşitul Naraţiunii nu
este reprodusă poezia-epilog ; se menţionează însă, cu date mai ample,
unele dintre consecinţele războiului : trimiterea delegaţiei României în
misiune diplomatică la Berlin în vara anului 1878, alipirea Dobrogei
la patria mamă şi condiţiile acestui act, declararea Regatului R o m ân ie i
în 1881.
1

0
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13. Michail Anagnoste, Resbelul..., Bucureşti, 1877 ; Prof. dr. A. P. Alessi şi prof.
Massimul Popu, Resbelul..., Graz, 1-878; N. Blaremberg, România şi Resbelul actual...,
traducere din limba franceză, Bucureşti, 1878; Al. I. Odobescu, Moţi şi curcani...,
Bucureşti, 1878; Capitaine Delaps, La guerre d'Orient, Bruxelles, 1878; Amedee Le
Fauvre, Histoire de la guerre d'Orient (1877— 1878), Paris, 1878; Adolf Harsetzki von
Hamthal, Der Russische Feldzug in Bulgarien und Rumelien 1877— Î878, Wien, 1878;
Wilhelm Miiller, Der russisch’ turkische Krieg 1877— 1878, Stuttgart, 1878.
Cronica de la Bechet, care cuprinde mai multe paragrafe referitoare la eveni
mentele din anii 1877— 1878, a fost alcătuită de Gh. Nicola Stoian-Ogrineanu mai
tîrziu, şi publicată abia in zilele noastre, în 1974, la Editura Dacia, Cluj-Napoca.
14. Opusculul a fost tipărit de fiul său, Şt. St. Tuţescu, cu titlu l: Autobiografia
lui Stan Tuţescu fost primar al comunei Catanele-Dolj.
15. Ibidem, p. 42.
16. Ibidem, p. 54— 76.
17. Ibidem, p. 76—77.
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Felul în care sînt realizate intervenţiile autorului în textul acestei
variante publicate denotă preocuparea de a-i da un caracter pe cît cu
putinţă mai accesibil şi a-i spori claritatea.
Prin condiţiile speciale în care a apărut şi datorită redusei circu
laţii de care a beneficiat, varianta publicată este ea însăşi puţin cunos
cută ; nu este menţionată în lucrările bibliografice
consacrate Răz
boiului pentru Independenţă.
1 8

*

Despre autor* — La sfîrşitul textului Naraţiunii... de la Siliştea
Crucii este menţionat numele celui care a redactat-o, învăţătorul Ştefan
T. I. Cotigescu (fig. 21). Invăţătorul-cronicar este întîlnit sub acest nume
numai aici. Din botez se numea Ştefan. Tatăl său era plugarul Tuţă Ion
Cotigă. Familia «Cotigă» era mult răspîndită pe atunci în C atane19.
Dar în actele oficiale din vremea cînd Ştefan Cotigescu a fost învăţă
tor, notar, cîntăreţ bisericesc şi primar, cum şi în două lucrări tipărite 20,
îl găsim mereu sub numele de Stan Tuţescu — provenind din numele
său de botez şi din cel al tatălui său Tuţă. întrucît la sfîrşitul Cronicii
autorul îşi menţionează numele în mod explicit : «Ştefan T. I. Coti
gescu» îl folosim fără rezerve în paginile de faţă.
Ştefan Cotigescu s-a născut în 1850, la Catane-Dolj. Părinţii săi :
Tuţă Ioan Cotigă şi Iovana — născută Cercel — erau originari din par
tea locului. Din copilărie i s-a cultivat lui Ştefan în suflet dragostea
pentru muncă, faţă de Biserică şi de Patrie. A crescut sub o îndea
proape purtare de grijă a părinţilor săi şi a bunicei din spre tată, bătrîna
Floarea 21. Povestiri din istoria neamului erau multe în Catane, precum
şi bogate tradiţii folclorice. Această aşezare străveche era vestită prin
mulţimea şi vitejia oştenilor pe care îi dădea ţării — de unde provine
şi denumirea 22. Interesul pentru istoria neamului şi pentru soarta pa18. Vezi Ioan C. Băcilă, Bibliografia războiului pentru independenţă (1877— Î878),
«Cartea Românească», Bucureşti, 1927; Anton Oprescu, Războiul pentru independenţă
(1877— 1878). Contribuţii la bibliografia lui, Asociaţia «Cultul Patriei», Bucureşti, 1928;
Petre Constantinescu-Iaşi şi Traian Lungu, Războiul de independenţă în istoriografia
românească, în «Analele Institutului de studii istorice şi social-politice», voi. X III
(1967), Bucureşti, nr. 2, p. 12— 14; Ilie Ceauşescu şi Vasile Mocanu, România în Răz
boiul pentru independenţa naţională (1877— 1878). Contribuţii bibliografice, «Editura
Militară», Bucureşti, 1972.
19. In Catane, aproape de pîraie, locuiau atunci tCotigeştii (Cf. Autobiografia
citată, p. 12). Pe la 1890, în Catane se găseau mai mulţi locuitori care aveau numele
de familie — sau cognomenul — Cotigă : Dinu Cotigă, Ioan Nistor Cotigă, Ioan FI.
Cotigă, Ioan N. Cotigă, Petru FI. Cotigă. Era şi familia Tuţă, dar nu Tuţescu (vez!
Dosar 167/1891 — nenumerotat, Fond Prefectura Dolj, Comuna Catane, Arhivele Statului-Craiova).
20. Vezi Dosarul nr. 167/1891, citat mai sus. In statul de plată al parohiei «Sf.
Nicolae» din Comuna Catane, pe luna octombrie 1894, este menţionat: «Cîntăreţul
Stan Tuţescu», vezi Dosarul 8/1894, nenumerotat, Fond Protoieria Dolj, Arhivele Statului-Craiova).
In Autobiografia publicată după moarte de fiul său Şt. St. Tuţescu, Ştefan Coti
gescu este numit frecvent Stan Tuţescu. La fel a fost numit şi în 1904 cînd a publicat
la Bucureşti lucrarea sa : Monografia Comunei rurale Catanele.
21. Autobiografia..., p. 10.
22. Ana Cumbary, Maria Manoil, Mihai Canianu şi Aurelia Candrea, Dicţionar
geografic al judeţului Dolj, Bucureşti, 1896.
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triei s-a continuat cu ardoare şi în vremea Războiului pentru Indepen
d e n tă şi după această dată. In 1907, fiul lui Ştefan Cotigescu, învăţă- *
torul folclorist Şt. St. Tuţescu, publica de la Catane o bogată şi con
densată variantă oltenească
a Cîntecului P levne i25. S-ar putea ca
acest cîntec să fi fost cules chiar de Ştefan Cotigescu şi să fi rămas în
numeroasele pagini-manuscrise cu privire la folclorul nostru, pe care
le-a moştenit un vrednic fiu de la neobositul său tată.
învăţătura de carte, cîtă se putea face pe atunci, a început-o acest
fiu al Doljului, pe la 1860, în satul natal. Şcoala era într-o «casă» clă
dită din «brazde» şi acoperită cu trestie. In anul 1866, încetînd cursurile
acestei şcoli, Ştefan a început să facă ucenicie pe lîngă notarul de la
primăria din Băileşti. S-a înscris apoi la şcoala cîntăreţului bisericesc
M arin Georgescu din aceeaşi localitate. Erau căile posibile de a-şi însuşi
învăţătură, pentru care se dovedea deosebit de înzestrat. A mai fost în 
văţăcel la scris în subprefectura din Segarcea, iar în 1867 a ajuns «scrii
tor» la primăria din Catane — fiind abia un adolescent26. Era sîrguincios şi dornic să-şi formeze o cultură cît mai bogată, chiar în mediul
prea puţin favorabil unei asemenea «zăbave» în care se născuse şi în
condiţiile care puteau fi atunci la îndemîna unui fiu de ţăran modest.
Tînărul Ştefan Cotigescu s-a străduit fără încetare şi a biruit greutăţile
vieţii aşa cum se prezenta ea în mediul nostru rural din a doua ju m ă
tate a secolului trecut.
Pe cînd începuse a fi slujbaş la primărie în Catane, se punea pro
blema numirii unui învăţător la şcoala din localitate. Ştefan Cotigescu
a mers atunci la Craiova, a urmat un curs la şcoala de la Obedeanu,
pînă în primăvara anului 1868 cînd a dat examen, fiind numit imediat
învăţător suplinitor la C atan e 27. Avea vîrsta de 18 ani. Fiind apoi recu
noscut învăţător definitiv, după alte examene, a fost scutit de serviciu]
m ilita r28. Nobila misiune de dascăl de sat a îndeplinit-o timp de 15 ani
la Catane, cu întrerupere de doi ani, cînd a funcţionat la Siliştea
C ru c ii29, unde a scris Cronica Războiului pentru Independenţă.
2 3

2 4

23. In 1908, fiul lui Ştefan Cotigescu împreună cu P. Danilescu scria : «La 1877,
cînd izbucni Războiul pentru neatîrnare, satul Catane cade în raza cîmpului în care
se concentrau oştile pentru paza Dunării [...] noi avurăm destule «catane» din sat de
la noi şi pe timpul acestui război. Mulţi din cei care mai trăiesc îşi aduc aminte de
peripeţiile vremii de atunci [...] păstrează o vie amintire despre Războiul de Indepen
denţă din 1877— 1878» (Ştefan St. Tuţescu şi P. Danilescu, Monografia istorică, eco
nomică, culturală şi socială a satului Catanele din districtul Doi jiu, Craiova, 1908,
p. 13, 17 şi 127).
24. Adrian Fochi, Cîntecul Plevnei în Folclorul Sud-Est European (cu privire
specială asupra versiunii româneşti), în Culegerea de studii «Relaţii româno-bulgare
de-a lungul veacurilor», voi. I, Bucureşti, 1971, p. 421.
25. Ştefan St. Tuţescu, Plevna. Cîntec din popor, în «Albina», anul XI (1907),
Bucureşti, p. 337.
26. Autobiografia..., p. 12— 19 şi 79.
27. Ibidem, p. 19— 20.
28. Ibidem, p. 21.
29. La şcoala din Siliştea Crucii, Ştefan Cotigescu a funcţionat pînă la 1 octom
brie 1879, cînd s-a înapoiat la -Catane. încă în 1872, fiind tînăr învăţător la Catane,
se căsătorise cu Luţa Pătru Cocora ţ au avut mai mulţi copii, băieţi şi fete : Ştefan
(Stănică), devenit învăţător şî folclorist; Petre, ajuns şi el învăţător, apoi ofiţer
erou ; Constantin, care va fi perceptor (după spusele bătrînului Ioan p. Badea, astăzi
în vîrstă de 92 de ani, locuitor din Catane); trei fete: Maria, Cristina şi Aneta (vezi
Autobiografia..., p. 33—42).
\
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Fiind învăţător, depunea multă stăruinţă pe lîngă ţăranii din sat
convingîndu-i să-şi dea copiii la şcoală. Stăruia şi pe lîngă autorităţi
pentru a sprijini şcoala. A avut elevi vrednici care mai tîrziu i-au de
venit devotaţi colaboratori şi s-au arătat destoinici în toate acţiunile
obşteşti; aceşti elevi i-au purtat caldă recunoştinţă pe durata întregii
lor v ie ţi30. în anul 1872, învăţătorul Şt. Cotigescu a înfiinţat la Catane
un curs pentru adulţi ; urmau, obligatoriu joia şi duminica în fiecare
seară, dorobanţii şi călăraşii. M ulţi săteni din Catane au învăţat atunci
să scrie şi să citească 31.
Din cauza stării sănătăţii sale, învăţătorul şi-a încetat merituoasa-i
activitate în 1883, cînd a devenit notar în Catane. în 1884 a fost ales
primar. Aceste funcţii publice le-a ocupat, pe rînd, pînă în 1906, cînd,
fiind primar la Catane, decedează.
Timp de 10 ani (1885— 1895) a funcţionat şi în postul II de cîntăreţ
bisericesc —■onorific — la biserica cu hramul «Sfîntul Nicolae», din
comuna Catane 32.
în anul 1884, pe cînd şcoala din Catane nu avea un local bun pen
tru o desfăşurare corespunzătoare a procesului de învăţămînt, Ştefan
Cotigescu a strămutat şcoala satului în cîteva încăperi din propria sa
locuinţă. în anul 1891, fiind primar, a depus eforturi deosebite şi s-a
construit un local propriu pentru şcoala din sat. în anul 1904, a făcut
acelaşi lucru pentru primăria din Catane, construind un nou local. Bise
rica din sat, zidită în 1842, avea nevoie urgentă de restaurare la înce
putul secolului nostru. Ştefan Cotigescu a transcris mai întîi valoroasa
Inscripţie de la biserica veche
şi a început, în 1904— 1905, cuvenita
restaurare. Lucrările au fost isprăvite în a doua parte a anului 1906 ;
atunci s-a făcut şi sfinţirea, dar vrednicul de cinstire nou ctitor nu se
mai afla în viaţă 34.
în sprijinul şi pentru folosul sătenilor din Catane, Ştefan Cotigescu,
împreună cu Ioan Mitrănescu, a înfiinţat Banca populară «Cuvioasa
Paraschiva» 35, la 14 octombrie 1904.
Pe lîngă Cronica aici prezentată, a scris şi a publicat în 1904, prima
Monografie a Comunei rurale Catanele, Plasa Balta, Judeţul D o lj36. A
Ireia lucrare scrisă de Ştefan Cotigescu este Autobiografia, publicată
3 3

30. Ştefan St. Tuţescu şi P. Danilescu, op. cit., p. 85.
31. Ibidem, p. 1.1232. Cîntăreţ bisericesc la Catane, Ştefan Cotigescu a fost numit cu ordinul Epis
copiei Rîmnicului-Noul Severin, nr. 993 din 19 iulie 1885. întrucît în această vreme
«*l era salariat la Primărie, pentru slujba de cîntăreţ nu a primit nici un fel de salariu.
Iu statele de plată unde era trecut împreună cu preotui Gh. Florescu şi cîntăreţul
Ştefan Ghinea — fostul său învăţător la şcoala primară din Catane — în dreptul lui
Ştefan Cotigescu se scria: «A renunţat la acest salar» (Vezi Dosarul 8/1894, Fond
Protoieria Dolj, Arhivele Statului-Craiova).
33. Inscripţia s-a publicat în anul 1908 de Şt. St. Tuţescu şi P. Danilescu, în
uf), cit., p. 66— 67.
34. Ibidem, p. 66— 68 şi 73.
35. Ibidem, p. 49— 50.
36. Lucrarea s-a tipărit la Bucureşti, sub auspiciile Ministerului de Interne, în
teascurile «Imprimeriei Statului». Monografia a fost pe urmă revăzută, prelucrată şi
tmbogăţită de fiul său, învăţătorul folclorist, în colaborare cu P. Danilescu şi retipăiltă la Craiova în 1908.
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de fiul său Şt. St. Tuţescu în 1907 37. în vremea cînd a fost învăţător,
notar, cîntăreţ bisericesc, primar, s-a ocupat şi de strîngerea materia
lelor folclorice din cîmpia Doljului. O parte din acest material, rămas
pe urma lui, a fost valorificat de fiul învăţător şi folclorist la rîndul
său 38, recunoscut pentru activitatea sa în primele decenii ale secolului
no stru39,- a publicat aceste materiale sub titlu l: Taina aluia-, o parte
din culegeri au apărut în lucrarea lui Rădulescu-Codin, Dă/ii. Pe cînd
era în viaţă, Ştefan Cotigescu a colaborat la monumentala culegere
de proverbe a lui Iuliu A. Z an n e 40, Proverbele românilor, apărută în
zece volume între anii 1895 şi 1903. Dar cea mai mare parte a mate
rialului folcloric adunat de acest pasionat culegător a rămas în m anu
scris 41, despre a cărui soartă astăzi nu se mai ştie nimic.
în chip firesc, preocupările de carte, de adunarea materialelor fol
clorice care se mai păstrau circulînd în popor, interesul pentru istoria
neamului, au însufleţit şi activitatea fiului său Şt. St.Tuţescu42, care
între anii 1912 şi 1914 a editat singur prima revistă olteană de folclor
«Ghiluşul», la Balota-Dolj, tipărind-o la «Ramuri», în Craiova.
Este foarte semnificativ faptul că Şt. St. Tuţescu, la începutul anu
lui 1913, proiecta să adune materiale de la veteranii din 1877— 1878,
iar din 1916, să publice o vastă lucrare intitulată : Povestea neatirnării
după spusele veteranilor. în acest scop, a publicat un amănunţit Chestio
nar pentru strîngerea povestei războiului din 1811— 1818, în revista sa
«Ghiluşul» şi în «Vocea poporului», din Ploieşti 43. Prin acest Chestio
nar voia să cunoască opinii ale celor care-şi aminteau : ce semne cereşti
sau alt fel de semne au prevestit războiul din 1877— 1878 ; ce se zvonea
prin satele noastre înainte de începerea războiului ; cum a fost despăr
ţirea de familie şi de obştea satului a celor care plecau la oaste ; ce se
ştie despre pornirea ostaşilor spre Dunăre ; cum a fost întîlnirea cu ostaşii
r u ş i; ce s-a făgăduit ostaşilor înainte de a trece Dunărea ; ce nădejdi
de izbîndă aveau ostaşii ro m â n i; care au fost cele dintîi lupte date cu
tu r c ii; cum se purtau comandanţii cu trupa ; ce greutăţi mari au în 
durat ostaşii în vremea războiului ; ce lipsuri şi ce nevoi au a v u t ; ce
impresie le-au făcut p rizo n ie rii; cum a fost întoarcerea în ţară ; des
părţirea la regiment de camarazi, sosirea acasă ; ce cîntece cunosc des
pre acest război, despre Plevna, despre Vidin. La sfîrşitul Chestiona
37. Publicarea acestei Autobiograiii a prilejuit şi exprimarea unei omagieri bine
meritate. Broşura cuprinde o prefaţă semnată de St. Tuţescu; alta aparţinînd lui Ioan
Mitrănescu; .un cuvînt al primarului de la Catane, I. I. Cioroianu — alt remarcabil
elev al regretatului dascăl; o scrisoare de condoleanţe din partea învăţătorului Ştefan
Petrescu de la Boureni şi necrologul preotului Gh. Florescu din Catane, rostit în ziua
de 6 mai 1906 cînd Ştefan Cotigescu a fost înmormîntat cu mare ceremonie pe măgura
cimitirului din Catanele Vechi.
38. Autobiografia..., p. 4.
39. Despre Şt. St. Tuţescu, vezi documentata lucrare publicată de prof. Rodica
Firescu, Un animator uitat, în «Cîntec popular românesc. Studii de folclor», II, Cra
iova, 1974, p. 85—92.
40. Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, 1974, p. 338.
41. Autobiografia cit., p. 4.
42. Ovidiu Bîrlea, op. cit., p. 388.
43. «Vocea poporului», an. V (1913), nr. 146.
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rului se cerea să se comunice de către cei cunoscători «tot ce se crede
nimerit a figura cu demnitate în asemenea lucrare» 44. Astăzi nu putem
cunoaşte num ărul şi conţinutul tuturor răspunsurilor primite atunci.
Ştim doar că a publicat cîteva lucruri răzleţe
la rubrica : Basme, le
gende, poveşti, din revista «Ghiluşul» din 1913 şi 1914. Evenimentele
primului război mondial au făcut să înceteze şi revista entuziastului în4 5

V

44. «Ghiluşul», an. I (1913), nr. 2 (ianuarie), pe coperta a doua (interior). Pen
tru cele mai bune răspunsuri se promiteau şi premii : Revista «Ghiluşul» voind a
tîlcui «Povestea războiului neatirnării», după spusele veteranilor, — ca folclor dă
următoarele premii celor mai bune manuscripte» şi prevede pentru unii 50 de lei,
pentru alţii 10 exemplare din Monografia satului Catane-Dolj, sau abonamente gra
tuite la «Ghiluşul» şi la alte reviste de folclor. Se făgăduiau şi alte premii, după
calitatea conţinutului manuscriselor.
Răspunsuri solicitate trebuia să sosească pînă la termenul fixat, 1 aprilie 1913.
45. In nr. 9— 10 (august— septembrie) al revistei «Ghiluşul», din 1913, la p. 2— 3,
sub titlu l: Povestea neatirnării după spusele veteranilor; despre evenimentele anu
lui 1877, s-a republicat povestirea învăţătorului şi ceferistului N ic..I. Dumitraşcu din
Boureni — bunul prieten şi colaboratorul apropiat în cercetarea folclorului; poves
tirea era culeasă de la sergentul major Ion Titirgă, tot din Boureni. Acesta istorisea
despre luptele care au avut loc în 1877, între Rast şi Lom. Povestirea se publicase
pentru prima dată In «Gazeta Nouă», an. X II (1911), Craiova, nr. 222, p. 2.
Tot în 1913, în revista «Ghiluşul», nr. 10— 12 (octombrie— decembrie), p. 14— 16,
Şt. St. Tuţescu publica trei răspunsuri primite în legătură cu Povestea neatirnării
după spusele veteranilor, indicînd numele celor care relatau, atunci cînd povestirea
era retransmisă :
1) Maria Apostolescu, după spusele bătrînei Paraschiva, din Cetatea-Teleorman;
în istorisire se menţionează că înainte de începerea Războiului pentru independenţă,
cineva de la conducerea armatelor române ar fi mers — ca la un adevărat oracol —
la o stareţă bătrînă din munţi, unde li s-a profeţit victoria în acest război y
2) Şt. St. Tuţescu publică — fără a indica izvorul — ştiri despre unele «semne»
care ar fi prevestit războiul : urletul lupilor în iarna precedentă, ploi torenţiale de
lungă durată, mari inundaţii. Tot aici istoriseşte despre ciobanul Licurici, luat în
1877 de tu rci; despre informaţia aceasta precizează că o avea de la tatăl său, Ştefan
Cotigescu ;
3) Se Începe publicarea unei povestiri mai ample, aparţinînd veteranului Simion
Gheorghe din Urziceni-Ialomiţa — care se oferea să răspundă întregului Chestionar;
manuscrisul povestirii era trimis de învăţătorul Dobre Ştefan. In paginile 15 şi 16 din
acest număr al revistei «Ghiluşul» este publicat primul capitol al relatării vetera
nului din Urziceni: plecarea ostaşilor români din Bucureşti spre Calafat, apoi din
părţile Calafatului — în august 1877 — spre Plevna, pe la Corabia.
Publicarea povestirii este continuată în «Ghiluşul», nr. 11— 12 (noiembrie—de
cembrie) 1914, p. 3— 6. Se relatează despre pregătirea militară a trupelor în preajma
Corăbiei şi despre îmbărbătarea lor sufletească făcută după datina creştinească stră
bună : «Aicea ne-a spovedit şi ne-a împărtăşit preotul Anania al regimentului şi ne
zicea să avem credinţa în Dumnezeu că vom birui pe păgîni, că strămoşii noştri cu
credinţă şi bărbăţie de multe ori i-au biruit şi să nu ne codim, că sîntem fiii lui
Mihai, Mircea, Vlad şi Ştefan cel Mare şi strănepoţi de-ai lui Decebal şi Traian, şi
multe cuvinte de îmbărbătare ne spunea bietul preot». In continuare se istoriseşte
despre momentul trecerii trupelor pe podul construit de ele, despre aclamaţiile
poporului în timpul trecerii pe malul celălalt al D u n ării; despre promisiunea împro
prietăririi la înapoiere din război, promisiune care nu a mai fost îndeplinită; sînt
evocate luptele de la Plevna apoi plecarea spre Vidin la 6 decembrie 1877 \luptele
din jurul Vidinului, de la 4 ianuarie la 4 februarie 1878, cînd soldaţii români au dat
încă odată dovada vitejiei lor şi au alcătuit atunci Cîntecul V idinului. Este reprodus
textul acestui cîntec în care, în chip firesc, sînt reluate motivele din Cîntecul Plevnei
(vezi Adrian Fochi, op. cit., p. 422). Povestirea se încheie cu cîteva impresii generale
despre campania din 1877.
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văţător folclorist Şt. St. Tuţescu. Alte răspunsuri pe care le-ar mai fi
primit cu privire la Povestea neatîrnârii după spusele veteranilor nu
sînt publicate, nici proiectata lucrare pentru anul 1916 nu a mai fost
realizată.
Dar Şt. St. Tuţescu nu a renunţat nici mai tîrziu la generoasele
sale proiecte. Năzuinţa de a continua aceste preocupări şi a le vedea
finalizate este mărturisită către prietenul şi colaboratorul său, N. I.
Dumitraşcu — folclorist şi el. In volumul al II-lea din : Folcloriştii noş
tri — Biografii şi portrete — redactat de Şt. St. Tuţescu şi tipărit la
Craiova de N. I. Dumitraşcu în 1926, este reprodus facsimilul unei scri
sori adresată acestuia în 1923 de către autorul v o lu m u lu i; într-un postscriptum acesta mărturisea intenţia unei noi colecţii : «Sper să vezi
Biblioteca Eroii Neamului».
In ceea ce priveşte preţuirea de care se bucurase tatăl său, Stan
Tuţescu, trebuie precizat că drept recunoaştere a strădaniilor îndelun
gate depuse în slujba şcoalii, a administraţiei de stat locale, a promo
vării culturii noastre populare şi a preocupărilor sale cărturăreşti, el
a primit în anul 1901 Medalia de argint «serviciul credincios», clasa
a Il-a 46.
« Preotul Enache ». — La sfîrşitul Cronicii se află o indicaţie clară
despre iniţiatorul moral al alcătuirii acestei lucrări. Se deduce din men
ţiunea făcută acolo, că el fiind parohul bisericii din Siliştea Crucii, a
pus la îndemîna realizatorilor proiectului său Sfînta Evanghelie, pentru
a se scrie în ea istoria Războiului pentru Independenţă şi a se păstra
astfel mereu pe prestol, în deosebita atenţie a generaţiilor următoare.
Faptul acesta arată în chip foarte deschis patriotismul acestor modeşti
preoţi de ţară, din a doua jumătate a secolului trecut. în diferite feluri,
slujitorii Bisericii Ortodoxe Române au sprijinit din toate puterile lor
eforturile întregului nostru popor în anii grei 1877— 1878.
Parohul de atunci al bisericii de la Siliştea Crucii este foarte rar
menţionat cu această denumire : «Preotul Enache» 47. «Enache» a fost
numit mai întîi de părinţii săi, de rude, apoi tot mai frecvent de consă
tenii s ă i48. Dar în actele oficiale îl vom găsi mereu numit «Preotul Ioan
Stoica» 49. Identitatea dintre «preotul Enache» şi «preotul Ioan Stoica»
46. Autobiografia..., p. 31.
47. Vezi Dosarul 3/1875, f. 9 r.f Fond Protoieria Dolj, Arhivele Statului-Craiova.
In acelaşi Dosar, într-un tabel general al preoţilor din Protopopiatul Dolj abonaţi la
revista «Biserica Ortodoxă Română», parohul bisericii din Siliştea Crucii este numit :
«Pr. Ioan Stoica».
48. Enache este derivat de la Ioan (vezi Christian Ionescu, Mică enciclopedie
onomastică, Bucureşti, 1975, p. 175).
49. La Episcopia Rîmnicului-Noul Severin, alcătuindu-se după 1878 un tablou cu
numele şi prenumele, data cînd au fost hirotoniţi preoţii din judeţul Dolj, pentru
Siliştea Crucii este menţionat «Preotul Ioan Stoica» (vezi Dosarul 70 (71)11888, Pachet
V, «Arhiva generală a Episcopiei Rîmnicului şi Argeş/ului»).
în revista «Biserica Ortodoxă Română», într-o Statistică eclesiasticâ este men
ţionat din nou «preotul Ioan Stoica», la biserica din Siliştea Crucii-Dolj (vezi Lista
de la sfîrşitul acestei reviste, nr. 9 (iunie), 1877).
Ioan Stoica este numit în mai multe acte de la Protoieria din Craiova (vezi
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o confirmă el însuşi la sfîrşitul unei însemnări pe care a făcut-o într-un
Ceaslov, semnînd : «Preot Mirodot Ioan sau Enache Stoica» 50.
Părintele Enache (fig. 20) era originar din partea locului. Tatăl său
a fost tot preot la Siliştea Crucii, cunoscut în acte cu numele de «Preo
tul Stoica duhovnicul». El zidise biserica nouă din Siliştea Crucii, în
anul 1852.
Enache, fiul preotului Stoica a fost căsătorit cu Constantina din
satul M ărăcini, «fată de mirean». în tinereţe el a învăţat mult despre
misiunea preoţiei prin povaţa directă a preotului Stoica duhovnicul.
S-a pregătit pentru preoţie la Vîlcea 51; era făcut preot dintre grămă
tici 52, hirotonit la Craiova de Arhiereul Vicar Timotei, la 24 iunie 1864.
A fost făcut duhovnic de Episcopul Atanasie Stoenescu (fig. ), la 4
aprilie 1879.
Ca şi la Catane, la Siliştea Crucii mediul rural — în care a crescut
preotul Enache — era dominat de sentimentul dragostei faţă de păm în
tul lăsat de străbuni şi faţă de drepturile legitime ale poporului nostru
pentru acest pămînt. în Siliştea Crucii se povestea pînă spre sfîrşitul
secolului al XlX-lea că aşezarea s-a întocmit aici în jurul unei vechi
cruci de piatră, înfiptă pe o măgură, care a fost cu timpul tăiată cruciş
«arătînd prin aceasta că vor învinge pe turci» 53. Biruinţa prin puterea
Crucii era invocată în campaniile militare în mod frecvent şi în timpul
războiului din 1877— 1878. ;
în tradiţia satului se ştie şi astăzi că mult timp preotul Enache ca
şi tatăl său, preotul Stoica, precum mulţi alţii dintre consătenii lor, au
locuit în bordei. Născut şi crescut în condiţiile modeste ale cîmpiei
oltene de atunci, a fost părtaş la momentele mari ale istoriei noastre
din 1877— 1878, a contribuit cu căldura sufletului şi cu lumina conştiin
ţei sale, pe măsura puterilor, la înveşnicirea faptelor de vitejie ale
timpului său, spre ştiinţa urmaşilor. El vedea cu ochii sufletului cum
prin jertfa lor eroii strigau să nu fie uitate idealurile pentru care au
luptat, să nu fie uitaţi (fig. 18).
Vrednicul preot Enache a primit la timpul cuvenit însărcinări admi
nistrative din partea Episcopului Atanasie Stoenescu şi a Protopopului
de la Craiova, Ştefan Amzulescu. El a îndeplinit vreme îndelungată
8

Dosarul 32/1869, f. 10 r., Pachetul III şi Pachetul XVII/1880, f. 2, din «Arhiva generală
a Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului» ; Dosarul 9/1875, nenumerotat, Fond Protoieria
Dolj, Arhivele Statului-Craiova ; Dosarul 13/1877 şi Dosarul 2/1890, ambele nenume
rotate, din Fondul Protoieria Dolj, Arhivele Statului-Craiova).
50. însemnarea s-a făcut în anul 1884, luna noiembrie ziua 9, pe un Ceaslov •
tipărit la Vîlcea în vremea Sfîntului Ierarh Calinic Cernicanul, pe pagina 395. Exem
plarul se află astăzi la strănepotul părintelui Enache din Siliştea Crucii numit
llnache Diţă.
51. Vezi Ceaslovul citat,' p. 224.
52*. Vezi Statistica eclesiastică, de la sfîrşitul revistei «B.O.R.», nr. 9/1877.
53.
Ana Cumbary, Maria Manoil, Mihail Canianu şi Aurelia Candrea, op.
cit., p. 606.
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funcţia de preot exarh
în partea de sud a judeţului Dolj. în vara anu
lui 1879, preotului Enache de la Siliştea Crucii i s-a înmînat «Diploma
de exarh» 55. El a fost propus pentru această demnitate bisericească,
episcopului locului, de către protopopul Doljului, cu raportul nr. 689/1879.
In acelaşi an, în calitatea sa de exarh, preotul Enache aducea la
cunoştinţă protoieriei din Craiova că la biserica din satul Coveiu nu
există Sfînt Epitaf, nu sînt cărţi bisericeşti pentru slujbă şi nici sfinte
veşminte. In 28 septembrie 1879, el raporta protoieriei că la o altă bise
rică din «arondismentul» său, mai multe cărţi bisericeşti sînt degra
date ; tot atunci, înaintea protoieriei mai multe date în legătură cu răspîndirea rînduielilor Te-D e m n u lu i la biserica din Rast. La 4 decem
brie 1879, primea de la protoierie dispoziţii pentru a cerceta unele
aspecte de la biserica din Catane, reclamate de primarul comunei.
Ca o recunoaştere a neobositelor sale strădanii obşteşti, în septem
brie 1881, protoiereul judeţului Dolj scrie episcopului de la Rîmnicu
Vîlcea, într-un raport special, că preotul exarh Ioan Stoica de la Siliştea
Crucii «şi-a îndeplinit şi-şi îndeplineşte cu zel şi exactitate datoriile
ce privesc ca preot, atît către biserică, cît şi către poporeni, precum
şi datoriile ca preot exarh. Pentru care, subsemnatul rog pe Prea Sfin
ţia Voastră, Prea Sfinţite Stăpîne, să binevoiţi a-1 onora cu unul din
rangurile bisericeşti» 57. In aceeaşi toamnă, la 27 septembrie, Episcopul
Iosif Bobulescu scria protopopului din Craiova în legătură cu cele pro
puse : «Noi, binevoind, l-am înălţat pe preotul exarh de la Siliştea Crucii
cu rangul officios de Mirodot, pentru care-ţi trimitem pe lîngă aceasta,
Diploma cu nr. 1741 [...] să i-o dai în primire sub luare de dovadă». La
5 4

5 6

- 1

54. Se cunosc, pînă astăzi, prea puţine date despre existenţa preoţilor exarhi
de altădată. Aceşti preoţi aveau atribuţii de subprotopopi ^ntr-un anumit arondisment. Ei erau împuterniciţi ou diplomă din partea Episcopului locului.
Preotul exarh făcea instalarea preoţilor nou-numiţi la parohii (vezi Dosarul
1/1879, f. 66 r., Fond Protoieria Dolj, Arhivele St aiului-Crai o v a ); ei aveau însărci
narea trimiterii la Protoierie a diplomelor de hirotonie ale preoţilor decedaţi; adu
ceau la cunoştinţa preoţilor din arondismentul ce le era repartizat ordinele venite
de la Episcopie sau de la Protoierie; raportau despre comportarea preoţilor; înmînau
Sfinte Antimise unde era nevoie (Ibidem, f. 12 v., 19 v.f 20 r., 21 v. şi 32 r.). Tot
preoţii exarhi primeau de la Protoierie — în original — petiţiile unor enoriaşi, pen
tru a cerceta la faţa locului cele semnalate.
■In vremea Războiului pentru independenţă, existau preoţi exarhi în judeţul Dolj
' la Calafat, Maglavit, Segarcea, la Işalniţa şi în alte părţi.
In biserica creştină veche erau Exarhi-Episcopi din anumite oraşe ale Impe
riului roman. Exarh însemnînd, cel dinţii, cel mai mare. Exarhii exercitau jurisdicţia
bisericească peste un anumit' teritoriu. Canonistul Matei Vlastare amintea despre
exarhi-preoţi, sau chiar laici, care erau trimişi de Patriarh pentru a inspecta ţinuturi
mai îndepărtate şi a îndeplini în acele locuri ordinele superioare (vezi Mitropolitul
Nicolae-Nectarie Cotlarciuc, Liturgica Bisericii Ortodoxe, Cernăuţi, 1929, p. 90—91 şi
Badea Cdreşanu, Tezaurul liturgic, tom. II, Bucureşti, 1911, p. 366).
55. Dosarul 1/1879, f. 64 i., Fondul şi Arhivele citate.
56. Este vorba de Cartea de Tedeumuri la diferite ocaziuni din viaţa publică şi
particulară a creştinilor ortodocşi, aprobată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
tipărită la Bucureşti în 1879.
57. Dosarul 13/1881, f. 4, Fond Protoieria Judeţului Dolj, Arhivele StatuluiCraiova.
^
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3 octombrie 1881, preotul Enache de la Siliştea Crucii a fost chemat la
protoieria judeţului Dolj în Craiova şi a primit Diploma de M iro d o t58.
Preotul Enache şi-a continuat pilduitoarea sa activitate pînă în luna
ianuarie 1890, cînd a trecut la cele veşnice 59, fiind înmormîntat în curtea
bisericii din Siliştea Crucii.
*

Ioan Mitrănescu. — Comparînd grafia Cronicii din Evanghelia de
la Siliştea Crucii, mai multe autografe ale lui Ştefan Cotigescu, însem
narea lui Ioan Mitrănescu de la sfîrşitul acestei Evanghelii şi mai ales
multe pagini scrise de el pe cînd era notar la Catane — iar fostul său
dascăl, primar
— , am constatat că textul Cronicii din dumnezeiasca
Evanghelie este scris de Ioan Mitrănescu (fia. 23) şi datat la sfîrşit :
«24 mai 1878».
Ioan Mitrănescu se născuse la Catane, în anul 1862, din părinţii :
Mitran Cojocarul şi Stanca lui M arin Ghinea, ţărani clăcaşi61. El a urmat
şcoala primară din acel sat între anii 1871 şi 1875, ca elev distins al în 
văţătorului Ştefan Cotigescu. în anul 1877, a devenit practicant la nota
riatul primăriei din Siliştea Crucii. Aici a stat pînă la sfîrşitul anului
1879. La Siliştea Crucii, Ioan Mitrănescu era în foarte bune raporturi
cu învăţătorul său de la Catane, Ştefan Cotigescu, precum şi cu preotul
satului, Ioan Stoica. Aşa se face că în luna mai 1878, a devenit şi el
părtaş la înveşnicirea evenimentelor din 1877— 1878. Era un foarte bun
caligraf. După ce a fost notar la Afumaţi, la Băileşti şi la Bistreţ 62r a
ocupat acest post în comuna natală, lucrînd sub conducerea dascălului
săli de altădată, între anii 1887 şi 1895. în acest din urmă an, Ştefan
Cotigescu a dat demisie din postul II de cîntăreţ de la biserica din
Catane, în favoarea lui Ioan Mitrănescu 63. Acesta pe cînd era cîntăreţ
a sprijinit şi înfiinţarea Băncii populare din comună ; timp de mai mulţi
0 0
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58. Dosarul citat, f. 5. Probabil din această vreme avea Preotul Enache o foto
grafie scoasă la Craiova (iig. 20). Aducem mulţumiri şi pe această cale domnului
linache Oprea din Bucureşti, care păstrînd şi astăzi această imagine a binevoit a
ne-o pune la dispoziţie.
Rangul bisericesc de Mirodot, cu care a fost cinstit preotul Enache, se acorda
foarte rar în Sfînta noastră Biserică. Denumirea acestui rang provine de la însărci
narea unor preoţi, încă din primele veacuri creştine, de a distribui — cu delegaţie
de la Episcopi — Sfîntul şi Marele Mir într-un anumit arondisment.
Tot în septembrie 1881, Protoiereul Doljului — din Craiova — a mai propus şi
ni ti doi preoţi pentru a fi onoraţi cu ranguri bisericeşti: preotul Barbu Popescu de
Im biserica «Sfinţii Voievozi» din Craiova şi preotul Dumitru Andronescu de la
biserica «Sfinţii împăraţi* din acelaşi oraş. Unul a primit rangul de «hartofilax» iar
celălalt rangul de «Sachelar» (Dosarul citat, f. 2, 3, 6 şi 7).
59. Dosarul 2/1890, nenumerotat, Fond Protoieria Judeţului Dolj, Arhivele Stalului-Craiova.
60. Vezi mai multe autografe ale lui Ştefan Cotigescu (Stan Tuţescu) şi pagini
întregi scrise de Ioan Mitrănescu păstrate astăzi în Dosarele 96/1890 şi 161/1891,
Comuna Catanele, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Arhivele Statului-Craiova.
61. Cf. Şt. St. Tuţescu şi P. Danii eseu, op. cit., p. 160.
62. Ibidem.
63. Autobiografia..., p. 25. în 1900 este consemnată prezenţa lui Ioan Mitrănescu
lot în postul de cîntăreţ bisericesc la Catane (vezi Dosarul 3/1900, nepaginat, Fond
Protoieria Dolj, Arhivele Statului-Craiova).
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ani a fost şi casierul acestei B ăn c i64. A sprijinit lucrările de restaurare
la biserica din Catane 65. S-a şi înrudit cu Ştefan Cotigescu, fiul acestuia
Stan căsătorindu-se cu o fiică a lui Ioan Mitrănescu 66. Intre aceşti oste
nitori vrednici pentru tot mai binele obştesc a existat o continuă şi
devotată colaborare, o pilduitoare prietenie. Ca o rodire a acestei rea
lităţi este şi Cronica din Evanghelia de la Siliştea Crucii.
*
*

*
#

«Naraţiunea despre urmarea resbelului ruso-româno-turc din
anul 1877» reprezintă expresia vie a unei atitudini de conştiinţă
patriotică.
Modeştii intelectuali localnici din Catane şi Siliştea Crucii au făcut
tot ce le-a stat în putinţă penru a lăsa urmaşilor povesirea despre Răz
boiul pentru Independenţă, despre faptele de vitejie ale ostaşilor la
Griviţa, Plevna, Rahova, Smîrdan, Vidin, pentru cîştigarea biruinţei de
pline. Este subliniată cum se cuvine şi contribuţia foarte însemnată
pentru dobîndirea victoriei adusă de marea populaţie a ţării din oraşe
dar mai ales din sate.
%

Cronica Războiului pentru Independenţă scrisă pe Evanghelia de la
Siliştea Crucii — păstrată acum la biserica din Urzicuţa-Dolj — este
una dintre primele descrieri ale acelei etape cruciale din istoria nea
mului românesc — anii grei şi victorioşi 1877— 1878 ; ea are o semni
ficaţie patriotică deosebită
pentru clerici, pentru dreptmăritorii creş
tini, pentru toţi cei care în aceste vremuri cu orizonturi luminoase sînt
uniţi şi solidari, într-un efort neprecupeţit, spre a se dovedi mereu
demni de sfintele tradiţii de luptă şi de temeinică înfăptuire ale poporu
lui nostru.
f NESTOR VORNICESCU-SEVERINEANUL
6 7

64. Şt. St. Tuţescu şi P. Danilescu, op. cit., p. 52.
65. Ibidem, p. 66—68 şi 73.
66. Autobiografia..., p. 6.
67. Notarea unor pagini de «cronică» pe spaţiul liber din vechi manuscrise sau
din unele cărţi bisericeşti este un fapt întîlnit adesea. Procedeul era folosit drept
cel mai potrivit pentru ia avea o garanţie în plus cu privire la asigurarea păstrării
acelor însemnări — care nu odată s-au dovedit a reprezenta importante contribuţii
documentare (vezi Ilie Corfus, însemnări de demult, Iaşi, 1975, p. 295— 325). De obicei
aceste notări se făceau pe Ceaslov, pe Psaltire, Octoih, Triod, Penticostar, pe Mineie
şi pe alte cărţi de cult, mai ales pe cele de la strană — care în chip firesc erau
cele mai accesibile unor oameni care avînd ştiinţă de carte aveau şi buna intenţie
de a lăsa urmaşilor ştire despre evenimentele vremii lor.
Asemenea însemnări se mai găsesc făcute şi în Biblii, ori în alte cărţi ce se
păstrau în casele unor .clerici sau credincioşi, în chiliile călugărilor din mînăstiri.
Dar o «cronică» scrisă în Sfînta Evanghelie este un fapt cu totul rar; în Sfînta
carte semnează numai Arhiereul, cu prilejul vizitelor canonice pe care le face la
biserici; alt fel de «înscrisuri» nu se fac în Sfînta Evanghelie fără o motivare foarte
temeinică.

cn

Coperta exterioară

a Evangheliei de la Siliştea Crucii şi o pagină

din manuscrisul „Cronicii

Fig. 2

„Arm ata noastră se concentra mereu cu toate rezervele ei"

Fig. 3. — Citirea Manifestului pentru începerea războiului
„cam pe la 10 aprilie 1877.

Fig. 4a. — „Başbuzucii, chiar de la Plosca au luat vreo trei sute de vaci..
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Fig. 4b. — ,,în special se grămădiseră trei diviziuni către punctul Calafat../'
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Fig. 5

Sfinţirea unor steaguri la Ploieşti în 1877

Fig. 6. — Lîngă Craiova în anul 1877...
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Fig. 7. — „Pe la Craiova necontenit trecea oştire..."

Fig. 8.

Atanasie Stoenescu episcopul Rîmnicului-Noul Severin
(1 8 7 3 -1 8 8 0 )
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Fig. 9

. .

„ A început bombardarea oraşelor şi satelor noastre ce erau în dreptul
unde turcii aveau b a te rii../'

Fig. 10. — „S-au construit un pod solid peste Dunăre... Se săvîrşi serviciu
divin de către Prea Sfinţia Sa Părintele Atanasie Episcopul
Rîmnicului, în capul podului"

Fig. 11. — Crucea de la Corabia ridicată în amintirea zilei de 20 august
1877, cînd a început trecerea armatelor române peste Dunăre pe
podul atunci construit la Siliştioara-Măgura.
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Fig. 12. — „ D u p ă ajungerea tuturor ostilităţilor la Plevna, la locurile lor,
s-au pus cu bombardarea poziţiunilor turceşti din toate p ă rţile"

Fig. 13. — „Unul din steaguri s-au luat de un soldat... anume Grigore Ioan",
în luptele din 30 august 1877
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Fig. 14.

„Ajungînd la oraşul Rahova, s-au pus cu bombardarea pe el din toate părţile.
Românii, la 12 noiembrie 1877 au luat Rahova"
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Fig. 15. — ,.Osman Paşa s-a predat fără nici o condiţiune"

Fig. 16. — „Plevna a căzut... armata turcă

se predă

generalului Român Cerchez la 28 noiembrie 1877

i

Fig. 17.

Prea Fericitul Patriarh Justinian la Plevna primind flori de la unii dreptmăritori creştini în anul 1954
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Fig. 18. — Eternă memorie bravilor ostaşi români căzuţi pe cîmpurile de onoare
în 1 8 7 7 - 1 8 7 8

3 n * U p 4 A td U n fo l ffygtn<vnifrv.

Fig. 19. — Apoteoza martirilor Independenţei României
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Fig. 24 — Biserica parohială ,,Sfîntul Nicolae" din Urzicuţa-Dolj
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A la veille de l'anniversaire du cente nai re de l'independance de not re pays
nous avons trouve bon que nous mettions en lumiere quelques pages inconnues jusqu'ă present par Ies historfens et pourtant d'un grand interet historique concernant
la guerre de 1877/1878.
11 s'agit d'une «chronique» de la guerre pour l'independance dont le texte ori
ginal inconnu jusqu'ă ce jour lut redige par Ştefan Cotigescu et intitule : «Recit des
developpements de la gueire russo-roumano-turq.ue de rann.ee 1877».
Aprăs avoir ete redige, ce recit a e/e transcrit en 1878 sur Ies pages blanches
d'un Livre des quatre evangiles (livre de culte contenant Ies pericopes evangeliques
lues quotidiennement aux services divins) appartenant ă l'eglise de Siliştea Crucii
du departement de Dolj. La decouverte et la publication de cette «chronique» represente une importante restitution d'un des premiers recits ecrits de la guerre pour
l'independance. L'initiative d'ecrire la «chronique» de cette guerre appartient au
cure Enache (Ioan Stoica) de la ţ>aroisse de Siliştea Crucii, lequel domine par de
iervents senţiments patriotiques, a propose ă l'instituteur Ştefan Cotigescu de faire
un recit ecrit de la guerre de 1877 «au protit des generations futures».
C'est ainsi que, apres avoir trouve Ies onze pages disponibles dans le dit livre
garde constamment sur la sainte table de l'eglise, le prâtre Enache a mis ce livre
â la disposition de notre instituteur afin qu'on puisse coucher sur le papier cette
«chronique» qui allait etre conservee dans un livre si precieux sur la sainte table
de l'Autel d'un sanctuaire ; un geste aussi simple et modeste qu'eloquent en ce qui
concerne le patriotisme* de ce serviteur de l'Eglise, vivant dans un humble coin
du pays.
L'instituteur-chroniqueur Ştefan T. I. Cotigescu qui etait originaire de Catane
(village dans le departement de Dolj) et qui avait ete eleve dans l'esprit de î'amour
de la patrie, de l'Eglise, du travail, a repondu avec enthousiasme ă l'initiative du
prâtre Enache. Une fois redige le texte de la «chronique» a ete transcrit sur Ies onze
pages disponibles dans ledit livre de culte. Et celui qui s'en est occupe ce fut un
ancien eidve de Ştefan Cotigescu qui etait en apprentissage dans la localite de SilişteaCrucii en vue de devenir notaire, notamment Ioan Mitrănescu. II s'est acquitte
honorablement de la difficile entreprise d'incorporer le texte de la «chronique» exactement sur Ies onze pages disponibles. Cette opGration a• pris fin le 24 mai 1878 ainsi
qu'il est dit ă la fin du recit.
En vue de mener son oeuvre ă bonne fin, l'auteut de cette narration a puisse
ses informations dans ses propres souvenirs encore frais, danz la presse de l'epoque
et dans Ies recits des temoins oculaires directs des developp* ments de la guerre de
1877/1878. Conscieht du iait que Vespace ou on devait transcrire sa narration etait

¥introduction d'un nombre suffisant de batteries de canons dans le* fortificfltions
de la viile de Calafat, le bombardement de la rive gauche du Danube par Vartillerie
ottomane et la reaction de Vartillerie roumaine, ies incursions de bandes de pillards
turques et Ies rapts de personnes civiles que commettaient ces bandes de pillards dans
Ies villages situes sur la rive gauche du Danube. Ensuite on precise que la Roumanie
a proclame son independance naţionale en cessant de payer le tribut que lui avait
imposd la Turquie. Sur le Danube deux monitors turques ont ete coules et, quelques
/jours
v u i a apr&s.
u p i z u
o orusses
c a ;
u u iiv lA/ie
u u
u
Ies
passent ut:
de j1'autre
cote udu
Danube
par le point Brăila sur un
.
ia Dobrogea. M ais
pont flottant construit jsur des pontons
et avancşnt ă. n ni£ rfeur
le gros.âe Varmee russe est passe sur la rive^âtoite du Danube ă l'aide de bateaux
par, les point^Zim nicea et Şiştov.^Le grand' duc Nikolaj, se trouve lui meme ă la
tăte de Varmee russe qui entre dans Şiştov.
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On reiate ensuite de rtianifre detaillee Ies combats pour la prlse des fortifications ă Nikopole, la concentratori rapide des divisions roumpines II et III vers
Corabia, le passage des armees roumaines sur Tautre rive du Danube par uri pont
construit entierment par Ies roumains sur des bateaux, Ies faits d'armes hero’iques des
soldats roumains dans Ies combats pour la prise de la redoute de Griviţa I (consid£ree la ele de Plevna), dans Ies combats pour l'encerclement de Plevna, pour Tencer clement et la prise de Vidine. On ofire ensuite d'autres donnees, on mentionne
des localites et des faits dans un ritme vivace de sorte que Ies evenements sont
suivis d’une maniere tres convaincante : en vue du ravitaillement de Varmee roumaine
en vivres, en equipement et en munitions, on a procede ă des requisitions d'hommes,
de moyens de transport et d'habitations car, jusqu'ă 1877 il n'existait presque pas
de service d'approvisionnement de Varmee : la population des villes et des villages,
parmi laquelle des travailleurs, des paysans, des intellectuels ont de leur propre ini
ţiative constitue des comites qui se sont charg&s de la collecte des dons en argent,
en vivres et en habits pour Varmee. On voit que Vnstituteur Ştefan Cotigescu dete^
nait des informations tres interessantes au sujet des emplacements des quartiers
generaux des deux armees, roumaine et russe et au sujet de l'heroisme exemplaire
des soldats roumains pendant Ies combats acharnes pour la prise de la redoute de
Griviţa I, pendant le siege prolonge des fortifications de Plevna, pendant Ies combats
particulierement sanglants ă Rahova, â Smîrdan et ă Inova, jusqu'ă la prise de Vidine.
Les informations et Ies donnees qu'on a regroupees dans ces pages donnent au
lecteur la certitude de Vauthenticite des faits et des evenements consigncs qui presentent tant Vatmosphere generale de la guerre que Vetat d'esprit cree par des faits
ă caractere local. Mais lorsques Vauteur detient des informations puisees ă des sources
moins sures, les donnees en sont presentees d’une maniere approximative et avec une
certaine retenue. En presentant les cruautes et les enlevements de nombreux troupeaux de moutons et de leurs bergers perpetres par les bandes de pillards turques
dans les villages situes au nord du Danube, Vauteur exprime avec force Vhorreur
que les mots ne sont pas capables de rendre dans toute sa dimensicn. De meme, il
ne cache pas son emotion en racontant la vaillance du soldat Grigore Ion qui au
fort du combat pour la prise de la redoute de Griviţa I a reussi s'emparer du drapeau
ottoman brode d’or.
Tous les episodes de la guerre pour notre independance que Vecrit presente
parlois d'une maniere lapidaire, parfois en detail mettent en lumiere, aux yeux de
Vauteur, les plus importants aspects de certaines realites et de Vatmosphere generale
des developpements des evenements de cette epoque-lă.
En ce qui concerne le style de Vecrit, il nous montre que dans chaque phrase
Vauteur etait preoccupe de communiquer d'une fa^on authentique et limpide ses idees.
Son langage est pourtant riche en images propres ă souligner certains faits et certains personnages. En lisant le texte, le lecteur peut distinguer facilement entre les
informations provenant des sources directes et sures et celles provenant des sources
moins sures.
I

Ce .qui parait plus re mar quable ce sont les informations nombreuses et exactes
que Vauteur nous communique et son gout pour la clarte et la simplicite, ce qui fait
que, lorsqu'on Ut cet ecrit on este captive page apres page au ritme imprime au recit
des evenements de sorte qu'on ne peut■plus interrompre la lecture jusqu'ă la lin el
on peut dire que nous nous trouvons devant une contribution originale importante ă
une glorieuse page de notre epopee naţionale.
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S UR S A I L U S T R A Ţ I I L O R
1. Facsimil din 1975.

^

2. Litografie contemporană după desenul lui M. Veiller. Depozitul Muzeului de
istorie a Municipiului Bucureşti.
3. După Dragan Tenev, Eho ot Sipka, Sofia, 1975.
4a. Din Rezbelul oriental ilustrat, de A. P. Alessi şi M. Pop, Graz, 1878.
4b. Hartă din Istoria României, voi. IV, Bucureşti, 1964.
5. Litografie contemporană după desenul lui M. Lis. Depozitul Muzeului de is
torie a Municipiului Bucureşti.
6. Din «L'Illustration», Paris, an. 35, voi. LXIX, nr. 1788, 2 iunie 1877.
7. Din «L'Illustration», an. 35, voi. LXIX, nr. 1786, 19 mai 1877.
8. Colecţia Palatului Episcopal din Rîmnicu Vîlcea. Pictură pe pînză de Gh.
Tattarescu.
9. Duf)ă «Albina», Bucureşti, nr. 47/1934.
10. Litografie de Carol Isler, în «Calendarul de perete pe anul 1878», editat de
It. col. D. Pappasoglu.
11. Fotografie din anul 1975.
12. Hartă din Istoria României, voi. IV, Bucureşti, 1964.
13. Litografie publicată în «Resboiul», nr. 91 din 22 octombrie 1877.
14. Episod din lupta de la podul peste rîul Schit-Rahova, 9 noiembrie 1877. Cromolitografie contemporană, editată de Fraţii Ioniţiu. Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Republicii Socialiste România — Bucureşti.
15. Cromolitografie contemporană editată de Fraţii Ioaniţiu. Muzeul de istorie al
Municipiului Bucureşti.
16. Cromolitografie contemporană editată de Fraţii Ioaniţiu. Cabinetul de stampe
al Academiei Republicii Socialiste România — Bucureşti.
17. După Ovidiu Marina, însemnări din Bulgaria, Bucureşti, 1954.
18. Litografie de G. Venrich, editată de lt. col. D. Pappasoglu, Cabinetul de
stampe al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România — Bucureşti.
19. Litografie de G. Venrich, editată de lt. col. D. Pappasoglu, Cabinetul de stampe
al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste'România — Bucureşti.
20. Din colecţia d-lui Enache Oprea — Bucureşti.
21. După Autobiografia-lui Stan Tuţescu, Piatra Neamţ, 1907.
22. Fotografie din 1976.
23. După Şt. St. Tuţescu şi P. Danilescu, Monografia comunei Catanele, Cra
iova, 1908.
24. Fotografie din 1976.
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NOI DOVEZI ARHEOLOGICE
REFERITOARE LA VECHIMEA MARTIRILOR DE LA NICULIŢEL
Descoperită în 1971 în comuna Niculiţel din judeţul Tulcea, bazi
lica paleocreştină cu criptă-martirium a trezit un interes deosebit,
datorită inestimabilei sale valori documentare pentru cunoaşterea în 
ceputurilor organizării creştinismului pe teritoriul ţării noastre.
în cadrul descoperirilor de la Niculiţel, un loc aparte, ca impor
tanţă istorică şi religioasă, îl are cripta. Situată sub pavimentul de cără
midă al presbyterium-ului, are o formă cubică şi un plan trapezoidal,
fiind acoperită de o cupolă hemisferică, sprijinită pe pandantivi, rezultînd din intersecţia a patru cilindri oblici (voute d'arete) *. Ea repre
zintă cea mai veche construcţie de acest gen cunoscută pînă în prezent 2.
Cupola, construită din cărămizi legate cu mortar, se termina printr-un
vîrf tronconic, situat chiar pe centrul ei, distrus în prezent, care avea,
foarte probabil, rolul de a indica locul altarului (prestolul)3.
Zidurile criptei construite directe în loess, din piatră cu mortar,
sînt încununate de timpane. Deasupra intrării, timpanul a fost avariat
din antichitate, pietrele sale fiind găsite în- păm întul de umplutură al
unei gropi circulare, în formă de puţ, care pornea de sub pavimentul de
1. A. Grabar, Martyrium, recherches sur le culte des reliques et Vart chretieh antique, «U Architecture», Paris, College de France, 1946, p. 81—87.

2. Cripta reprezintă o transpunere a arhitecturii laice în scopuri religioase. In general martiriile,
la început simple morminte au împrumutat arhitectura lor de la modelele furnizate de monumentele
•funerare antice, mai ales de la mormintele eroice. Rotonda, sala cruciformă, patrulateră, sau rectangulară
cu absidă, monumentul rectangular etajat — toate accste tipuri au predecesoare printre mausoleele grecoromane (Cf. AndrS Grabar, op. cit.), Cupola realizată prin’ Intîlnirea a două bolţi (deux voGtes en berceau)
specifică acopeririri sălilor cu plan pătrat, este folosită frecvent în tehnica constructivă romană (vezi R.
Cagnat-V. Chapot, Manuel d’archeologie romaine, t. I-er, Paris, 1917, p. 27). sistemul de cohstrucţie fiind
cunoscut şi folosit pînă în zilele noastre (vezi A. Tănăsescu, Perspectiva-probleme, Ed. Didactică şi peda
gogică, Bucureşti, 1971, cap. V III, p. 251, fig. 32).
3. Cu ocazia descoperirii ei, în primăvara anului 1971, în urma unor ploi abundente, sătenii au
spart acest vîrf, crezînd că le poate permite să observe interiorul construcţiei. Este binecunoscut faptul
că, în antichitate, masa altarului era situată întotdeauna deasupra, 4)nui loc sfînt (memoria supra corpus
martyris). De aceea, locul respectiv era indicat printr-un semn : de formă sferică sau tronconică (ca în
cazul nostru), sau pur şi simplu era perforat pavimentul altarului — cf. Dr. Ciro Truhelka, Starokraicartsia
Arheologija, Zagreb, 1931, k. 2, p. 104.
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cărămidă al bazilicii şi cobora pînă la baza intrării, constituind dovada
neutilizării curente a criptei în antichitate. De altfel, In timpul cerce
tărilor arheologice, intrarea a fost găsită blocată şi tencuită. După înde
părtarea cărămizilor şi a lespezii care acopereau intrarea, s-a putut pă
trunde într-o încăpere mortuară, al cărui dalaj compus din trei lespezi
de calcar cretacic, cu evidente urme de reîntrebuinţare, se afla destul
de sus în raport cu pragul intrării. Osemintele celor patru martiri erau
depuse într-uri sicriu comun, numele lor fiind încastrate în tencuiala
peretului din dreapta in tră rii4. Pe peretele din stînga, o altă inscripţie,
precizează cauza martirizării lor, mărturisirea în Hristos. Crucea monogramatică, caracterele epigrafice ale inscripţiilor şi o monedă găsită
sub pragul intrării în criptă, ne-au îndemnat să credem că monumentul
a fost construit la sfîrşitul secolului al IV-lea.
Prâmele cercetări arheologice întreprinse în 1971 ridicaseră trei pro*-*}
bleme : epoca construirii bazilicii, momentul cînd au survenit martirajele
şi raportul dintre cele două momente. încercînd să răspund acestor între
bări, am ajuns la rezultate care aveau să fie verificate ulterior. Rezumînd aceste rezultate, în materialele date p u b lic ităţii5, stabilisem că
martyrium-ul fusese construit odată cu bazilica, sau la o dată foarte
apropiată în timp. Totodată, îmbrăţişasem ideea, susţinută de obser
vaţiile arheologice şi antropologice, a unei martirizări tîrzii a celor pa
tru martiri înhumaţi în cripta bazilicii, orientînd atenţia la nordul D u
nării, unde între anii 369— 372 căpeteniile vizigote uciseseră o serie de
misionari creştini, printre care, Sava Gotul şi Niceta Romanul.
Totuşi, rezultatele cercetărilor efectuate în 1971, în zona presbyterium-ului, cu tot caracterul lor senzaţional, rămîneau neconcludente,
cîtă vreme cea mai mare parte a edificiului continua să fie acoperită
cu pămînt. Continuarea acestor cercetări în vara anului 1975, a urm ă
rit, prin delimitarea întregului edificiu, crearea posibilităţilor reale de
protejare şi conservare a vestigiilor acestui monument unic pe teritoriul
patriei noastre. Pe de altă parte, cercetările recente au făcut lum ină în
problema cea mai susceptibilă controverselor, aceea a primilor martiri
atestaţi arheologic la gurile D u n ă rii6.
In primul rînd, au adus noi precizări în privinţa tehnicii construc
tive a criptei, stabilind că este vorba de o construcţie etajată. Exis
tenţa unei zone subterane explică diferenţa de nivel dintre dalajul ca
merei mortuare şi pragul intrării, evidenţiind una din principalele cauze
ale descompunerii osemintelor în condiţiile închiderii perfecte a criptei.
N ivelul inferior este compus din două încăperi de dimensiuni ase
mănătoare, despărţite prin două lespezi aşezate pe cant avînd şi rolul
de susţinere a dalajului camerei mortuare de deasupra. Pereţii încăpe
rilor subterane fac corp comun cu cei ai. camerei mortuare. Nivelul sub*

4. Martirii : «Zotikos, Attajlos, Kamasis, Phylippos».
5. V. H. Baumann, Bazilica cu «martyricdm din epoca romanităţii tirzii descoperită la Niculiţel
(jud. T u lc e a în «Buletinul Monument. Istorice», XLI (1972), nr. 2 şi «Dacia N.S.», XVI (1972) ; Vezi şi
Consideraţii preliminare asupra bazilicii creştine din satul Niculiţel (jud. Tulcea), in «Pontica» V.
6. Diac. P. I. David, Primii martiri creştini cunoscuţi pe teritoriul Patriei noastre — «Martyriconul» de la Niculiţel (jud. Tulcea), în «Mitropolia Olteniei», XXIV (1972), nr. 34, p. 277—281.
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teran este pavat cu plăci de cărămidă pătrată, asemănătoare celor folo
site la pavimentul bazilicii, cu deosebirea că sînt prinse în mortar.
Un pilon tencuit, situat în colţul din spate al încăperii din dreapta
(«) face corp comun cu pereţii, rolul său fiind acela de a susţine les
pedea de calcar de deasupra, a cărei lungime nu permisese construc
torilor să o încastreze înţ-zidul criptei.
Am prezentat aceste detalii pentru a evidenţia faptul că, de la în 
ceput, cripta a fost concepută cu două nivele.
Elementul cel mai interesant îl constituie conţinutul încăperilor sub
terane, pămîntul negru-clisos care acoperea 2/3 din interior, cu aglome
rări mari spre spate unde capătă nuanţe de galben.
Singurele obiecte descoperite în criptă au fost găsite în încăperea
(«) de la subsol. Este vorba de două vase de ofrandă : un castron negru-cenuşiu, caracteristic secolului IV — V 7, cu urme de mortar, dovadă
a depunerii sale în momentul construirii criptei şi un vas globular, cără
miziu, cu fundul rotund, specific ceramicii romane tîrzii, din seco
lele V — V I 8.
Intrarea subsolului era acoperită de două lespezi de calcar, din care
prima, mai subţire, era acoperită cu mortar, iar cea de a doua conţinea
o inscripţie, dispusă pe trei rînduri, cu litere greceşti, săpate în piatră,
cu aceleaşi caractere, şi vopsite cu aceeaşi vopsea roşie ca şi inscrip
ţiile de pe pereţii criptei.
OAEK£ ©AE
IX fâ P
M A PT rPO N
în rîndul 1, Ks pentru Kal,
apare în ligatura, K+ E reprezentînd o formă tîrzie atestată în Dobrogea încă de pe vremea lui Marcus
Aurelius 9. oiSs xai uiăe este un adverb cu sens de loc, însemnînd «aici
şi acolo» 10.
în rîndul doi, cuvîntul tXcop — u>po<;, apare pentru prima oară în
Iliada lui Homer (V, 340), cu sensul.de «sîngele zeilor», pentru ca, mai
tîrziu, prin extensiune, să însemne doar «sînge» u .
7. Pentru tipul de castron aflat în subsolul criptei nu găsim forme identice la nordul Dunării, unde
în secolul al IV-lea, totuşi, ceramica cenuşie se găseşte din abundenţă (vezi forme apropiate la Poieneşti,
strachină fără mânuşi din sec. I I I —IV, în «Materiale», voi. I, 1953, p. 338, fig. 150—152 şi p. 452 şi în
descoperirile cerneahovene din Muntenia — sU^china cu trei minere dispuse simetric — cf. Necropolele
din secolul al IV-lea in Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 268, fig. 93). în schimb, astfel de recipiente apar
frecvent în sec. IV —V în lumea romană a cetăţilor dunărene — în acest sens a se vedea în «Materiale»,
voi. I, Sucidava, IV, p. 712 - şi fig. 7 j, p. 702.
8. Forma cea mai apropiată la H. S. Robinson, The Athenian Agora, voi. V, Pottery of the roman
period, Princeton New Jersey, 1959, în ghipa M. 374 (pl. 34) corespunzînd nivelului X III de pe Agora,
datat la sfîrşitul sec. VI. Spre deosebire de vasul prezentat de Robinson, cel de la Niculiţel, prezintă
particularităţi care-1 apropie de ceramica mai timpurie, eventual sec. V (?).
9. Cf. Iorgu Stoian, Tomitana, 1962, p. 159.
10. Cf. Anthologia palatina V, 128 — «Automedon Epigrammaticus», sec. I.
11. Prima menţiune în acest sens la Eschil Ag. 1480.
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In rîndul trei, [xaptopcoy este genitivul plural al substanti
vului
|xdpxt><;, o po
însemnînd* mă/tor," mărturisitor,
m a rtir12.
Aşadar „cSSe xe a> e |IXtop | jxap^opoiv
în traducere, lib e r ă : «Aici
şi acolo (se află) sîngele martirilor».
Inscripţia menţionează deci, că şi în subsolul criptei fuseseră de
puse osemintele unor martiri. într-adevăr, cantitatea mare de păm înt
din cele două încăperi subterane conţinea resturi umane 13, aparţinînd
unor bărbaţi (doi la număr) de vîrstă apropiată (45— 55 ani). Prezenta
a două falange ale aceluiaşi deget, în grămezi de pămînt diferite, situate,
una în încăperea din dreapta (a), cealaltă în încăperea din stînga ( fJ)
ridică problema unei reînhumări prin transportarea păm întului din altă
p arte 14.
Interpretată, inscripţia evidenţiază acelaşi fenomen.
în mod cert, ea a fost scrisă în momentul construirii criptei, odată
cu cele două inscripţii de pe pereţii camerei mortuare. Numărul mic
de oseminte amestecate în acest pămînt, dovedeşte, chiar în lipsa altor
argumente, vechimea acestora
în comparaţie cu osemintele martirilor
de la nivelul superior, găsitet în conexiune anatomică.
Descoperirea resturilor unei construcţii cu ziduri din piatră legată
cu pămînt şi demolată din antichitate pînă la nivelul pavimentului de
cărămidă, aduce una din cele mai importante contribuţii la cunoaşterea
ritualului paleocreştin din spaţiul carpato-balcanic (secolele III— IV).
Prin dimensiunile sale ca şi prin sistemul său constructiv 16, pare să
fi fost o încăpere mortuară, asemănătoare ca funcţionalitate criptei, un
gen de hypogeu folosit la începuturile creştinismului, în jurul căruia
se amenaja un mausoleu sau o construcţie specială destinată cultului.
Ne atrage atenţia poziţia acestei construcţii, în interiorul presbyteriumului, aproape exact pe axul intrării în criptă. De asemenea, atît pămîntu l galben de deasupra pavimentului ca şi cel negru clisos care umple
•groapa hipogeului, este asemănător păm întului cu osemintele din sub
solul criptei.
Monedele descoperite în groapa hypogeului, ultima de la Valentinian I (anii 367— 375), stabilesc că distrugerea lui a survenit în a doua
jumătate a secolului IV, mai precis între anii 370— 380.
£ 5

8

44

1 5

12. Trebuie să subliniem aici că, pentru primii creştini, martirii erau mărturisitorii lui Hristos. Dc
aici, şi importanţa cultului palestinian al Sfîntului Mormînt, în adoptarea de către împăratul Constantin
cel Mare a unor tipuri arhitectonice adecvate celebrării acestor martiri — tipuri de care aminteam
4a nota 2.
13. Cele aproximativ 110 fragmente de oase umane, culese din acest pămînt, erau atlt de mărunte
şi de prost conservate, unele cu urme de cărbune, încît am fost înclinat iniţial să le consider resturi
cinerare, fapt infirmat de expertiza antropologică a Dr. D. Nicolăescu-Plopşor.
14. Diac. P. I. David, art. cit., p. 280.
15. Vechimea rămîne încă o enigmă.
16. întreg spaţiul interior al construcţiei este de 2,50 m x 1,70 m^ Se remarcă, asemănarea deose
bită a pavimentului de aici cu cel din subsolul criptei ca şi spaţiile de 0,10—0,20 m existente între zidul
de piatră şi paviment, destinate, după părerea mea, unor lespezi prinse în mortar — aceeaşi tehnică con
structivă fiind folosită apoi la realizarea criptei-martyrium.
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Analizînd rapoTtul criptă-hypogeu, pare natural să-l considerăm,
pe cel din urmă, construit la o dată anterioară criptei, zidirea acesteia
marcînd sfîrşitul hypogeului prin preluarea funcţiei sale. Pămîntul din
umplutura hypogeului ca şi identitatea tipului de cameră mortuară ple
dează pentru O' construcţie anterioară destinată cultului celor doi martiri
necunoscuţi din subsolul criptei, în mod sigur martirizaţi cu mult timp
înaintea celorlalţi, ale căror nume le cunoaştem graţie inscripţiei din
tencuiala crudă a peretului criptei.
Cercetările arheologice din 1975 au dus la descoperirea unui nivel
anterior construirii bazilicii şi a criptei-martyrium, a căror contempo
raneitate nu mai poate fi contestată. N ivelul este marcat spre faţadă de
urmele unei construcţii anterioare, suprapuse direct de zidurile bazilicii.
Aceste fundaţii au fost datate pe baza a două monede găsite în struc
tura lor, la începutul secolului IV 17.
Dacă am admite contemporaneitatea acestora cu hypogeul, ceea ce
nu. este exclus, dat fiind faptul că, pe lîngă mormîntul martiric, va fi
existat o construcţie adecvată celebrării cultului m ortuar18, trebuie să
admitem şi marea vechime a osemintelor din subsolul criptei-martyrium
care, la începutul secolului al IV-lea după acordarea libertăţii cultului
creştin, au fost transportate la Niculiţel împreună cu păm întul sacru.
Reînhumate, iniţial în hypogeu şi apoi în cripta-martyrium, este foarte
probabil, ca, de la început să fi avut caracterul unor relicve, ceea ce
ar explica cantitatea micăjide oase descoperite.
. Nu ştim căror acţiuni li s-a datorat distrugerea hypogeului, cu toate
că este posibilă construirea unei cripte monumentale în interiorul unei
bazilici de proporţii rar-întîlnite în afara marilor oraşe antice. Să fi
fost făcută în primul rînd, într-un loc cunoscut credincioşilor dacoro
mâni. — sau chiar mai înainte încă, pentru faptul că adăpostea relicve
de martiri.
în al doilea rînd, orientarea pe acelaşi ax a celor două hypogee,
făcea imposibilă plasarea altarului deasupra uneia dintre ele, fără a
umbri memoria celorlalţi martiri din celălalt mormînt. Chiar şi aşa, pri
mul hypogeu a fost încadrat în interiorul presbyterium-ului19, cu toate
că a fost redus pînă laţ»nivelul pavimentului.
Spaţiul destinat, martirilor în cripta-martyrium, inscripţiile puse
fiecărui grup de martiri ni se par concludente pentru a evidenţia două
momente distincte în martirizarea celor 6 martiri.
După opinia noastră, relicvele din zona subterană a criptei repre
zintă rămăşiţele pămînteşti ale celor mai vechi martiri dobrogeni, marţi«

17. Moneda de la Constantin cel Mare (313—316) — cf. RIC VII, p. 423, nr. 5 sau p. 424, nr. 15 şi
Crispus (324—326) — cf. LRBC, I, p. 814.
18. Asemănătoare poate mausoleului descoperit în Bosnia (Iugoslavia), la Travnik, din sec. IV—V
compus dintr-un hipogeu şi o cameră superioară — Cf. D. Sergejevski, Kasno-anticki mauzolej u Turbeta
(Le mausolee antique â Turbe), «Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu», n. s. VI, 1951, p. 135—145.
19. Nava centrală'a bazilicii este-împărţită în două părţi aproape egale de un zid perpendicular
pe laturile interioare ale celor două nave laterale. Zona presbyterium-ului are 13 m lungime (9 m pînăi
în dreptul altarului şi 4 m adincimea absidei) şi 6 m lăţime.
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rizaţi poate încă din-timpul perioadeirlui D edus (250— 251) în cetatea
Noviodunum şi înmormîntaţi într-un loc necunoscut/nouă din necropola
acestei c e tăţi20 de unde, au fost apoi transportaţi la Niculiţel şi reînhumati în hypogeu în timpul lui Constantin^ cel Mare sau al urm aşului
său. Pentru martirizarea lor timpurie, în vremurile tulburi şi grele, pen
tru populaţia din teritoriul cetăţii Noviodunum, ale anarhiei militare,
pledează de altfel şi faptul că numele celor doi martiri erau necunos
cute comunităţii creştine de la Niculiţel 21.
Construirea criptei monumentale s-a datorat în special celor pa
tru martiri cunoscuţi întrucît fuseseră atunci martirizaţi. Camera mor
tuară de la nivelul superior al criptei, sicriul comun, inscripţiile de p e
pereţi sînt dovezi în acest sens.
Şi, dacă, conform argumentului numismatic, demolarea hypogeului:
cu cei mai timpurii creştini-martiri a survenit între anii 370— 380, con
struirea criptei-martyrium a avut loc în acelaşi moment. Aşadar, ipo
teza formulată de către noi, încă din 1971, cu privire la momentul m ar
tirizării celor patru în lumea dacoromană în curs de creştinare de la
nord de Dunăre, se/ dovedeşte a fi reală 22.
Descoperirea celor patru martiri reprezintă argumentul ştiinţific al
valabilităţii documentului hagiografic, desigur, în anumite limite. Cei
patru martiri, prin analogie şi asemănare, sînt înscrişi pe listele Martyrologiului Hieronymian (Codex Bernensis 289, Epternacensis — Parislat. 10837 23, respectiv Mss. Wissemburgensis şi Senonensis 24) ca fiind
«martirizaţi la Noviodunum». Dar cel care a strîns şi a copiat listele mar
tirilor creştini tocmai la jumătatea secolului al V-lea, a confundat de
sigur locul martirajului ca şi data acestuia 25. M artirii de la Noviodunum
sînt de fapt cei din teritoriul cetăţii (Niculiţel, aflîndu-se la circa 12 km
de Isaccea) iar ziua martirizării lor pare a fi mai mult 6, decît 4 iunie
cînd este semnalat doar Philippos 26.
înhumarea lor în cripta de la Niculiţel a avut loc în timpul dom
niei împăraţilor Valens — Valentinian I.
Absenţa veşmintelor nu reprezintă proba unei reînhumări, cerce
tările arheologice stabilind că intrarea în criptă a fost deschisă ulterior.
Cu prilejul campaniei din 1971, făcusem observaţia că, în faţa in 
trării în criptă, fusese executat un «puţ» vertical, de la nivelul pavimen20. Din zona «extra muros» a cetăţii Noviodunum se cunoaşte pînă în prezent sumar necropola
tumulară timpurie (sec. I —II). Vezi Exps. Bujor, în «Dacia», IV, N.S. 1960, p. 525.
21. Cîteva consideraţii în legătură cu vechimea cultelor orientale şi a creştinismului în părţile Niculiţelului, a se vedea art. nostru în «Peuce», IV, 1975 (Observaţii arheologice asupra poziţiei şi cronologiei
aşezărilor romane din zona de nord a Niculiţelului), p. 115.
22. Anul 372 pare să fie mai aproape de momentul martirajului întrucît pacea impusă lui Atanaric,.
a permis creştinilor să transporte corpurile martirilor la sud de Dunăre.
23. Cf. I. Bamea, Un martyrium descoperit ba Niculiţel (jud. Tulcea), în SCIV, t. 24, nr. 1,
1973, p. 123.
24. Cf. Petre S. Năsturel, Quatre martyrs de Noviodunum (Scythie Mineure), în «Analecta Bollandiana», t. 91, fasc. 1—2, 1973, p. 5—8.
25. Aceste confuzii sînt frecvente în listele martirilor. In cazul nostru chiar, cei patru martiri sînt
plasaţi cînd la Ninive, cînd la Noviodunum, cînd la Cartagina, la 4 sau la 6 iunie.
26. Vezi comentariul la I. Bamea, op. cit., p. 124, dar şi precizarea la Diac. P. I. David, art. cit
p. 280-281.
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tfului bazilici, la o dată ulterioară construirii criptei. Cu ocazia ultim e
lo r cercetări, «puţul» fiind complet golit, s-a stabilit, pe baza materia
lu lu i arheologic recoltat din umplutura sa, momentul deschiderii crip
tei. O monedă de la Theodosie II, de tip «GLORIA R O M A N O R U M »
‘(408— 423) puternic arsă, găsită aproape de fundul «puţului» dovedeşte
că deschiderea criptei a avut loc, cel puţin după anul 420 cînd bazilica,
aşa cum sperăm că vom avea prilejul să o mai arătăm, a suferit o mare
distrugere, legată poate de pustiirile hunilor.
Aşadar, în prima jumătate a secolului al V-lea, cu ocazia unei re
faceri a bazilicii, cripta a fost deschisă, momentul fiind marcat de aşe
zarea vasului roşu, globular, în dreptul intrării în subsolul criptei şi a
monedei da sub pragul intrării.
Blocarea şi tencuirea criptei-martyrium, credem că s-a făcut chiar
»din momentul construirii sale direct în loess, argumentul numărul unu
find «puţul» din faţa intrării. Această practică, destul de rară, este .întîlnită totuşi în lumea creştină a romanităţii tîrzii, cînd din motive de
securitate erau astupate şi ascunse sfintele relicve, împotriva profana
torilor 27.
Apropierea de vadul de la Isaccea al Dunării şi vremurile care se
tulburaseră după moartea ultim ului reprezentant al dinastiei constantiniene i-a determinat pe creştinii de la Niculiţel şă recurgă la astuparea
intrării în cripta care adăpostea osemintele atîtor martiri.
Originalitatea construcţiei şi dovezile ştiinţifice aduse problemei
cunoaşterii martirilor dobrogeni, fac din bazilica de la Niculiţel primul
monument creştin şi principalul bastion al creştinismului dacoroman de
lia Dunărea de Jos, cunoscut pînă în prezent.
V. H. BAUMANN

»

27.
In acest sens, a se vedea, Louis Charel Leschi Săpături şi descoperiri la Tebessa (cf. Fasti arch.
'VII, 1952, VI, 3, nr. 5557), unde, sub marele altar al bazilicii creştine, a fost descoperită la 12 m. adînvcime o criptă cu intrarea astupată în momentul construcţiei edificiului, pentru raţiuni de securitate.

«BESII» ÎN MÎNĂSTIRILE DIN ORIENT
\
La cele menţionate de Mitrea Bucur, în revista «Magazinul Istoric», a n u l' X,
nr. 3 (108), martie 1976, p.26 ş.u., despre besi, se pot adăuga noi date:
I. în primul rînd sînt de menţionat ştiri despre prezenţa besilor şi a limbii
lor
în unele mînăstiri celebre din Orient.
In viaţa Sfîntului Teodosie (f 529), care a întemeiat la 465 mînăstirea ce-i
poartă numele, la răsărit de Betleem, se spune (de către autorul ei, episcopul Teodor
de Petra, la 530), că el a clădit în această mînăstire patru biserici, dintre care,
exceptîndu-se cea pentru bolnavi mintali, în prima se făcea serviciul divin în limba
greacă, «în a doua neamul besilor înălţa în limba lor rugăciunile Stăpînului comun»,
iar în a treia se slujea în limba armeană (Patrologia graeca CXIV, col. 505 C).
In descrierea unei călătorii la Muntele Sinai (ce datează poate dinainte de viaţa
Sfîntului Teodosie) se spune despre trei egumeni că vorbeau în acea mînăstire : la
tină, greacă, siriacă, egipteană şi besă (Antonini Placentini itinerarium, cap. 37 1 ;
P. L. LXXVII, 911— 912). A se observa distincţia ce se face între latină şi besă.
în «Pratum spirituale» (Limonariu), scris de Ioan Moscul, trăitor în a doua jum ă
tate a sec. VI şi prima jumătate a sec. VII, autorul spune că în Palestina existau
două mînăstiri apropiate cu numele Soubiba, una de limba besă şi alta de limba
siriacă (P. G. 87,3 ; col. 3025 B). în viaţa Sfîntului Sava cel Sfinţit se vorbeştedespre
mai multe mînăstiri bese în Palestina.
Temeinicul istoric german Karl Holl, izbit de această frecventă prezenţă a
besilor în mînăstirile din orient, se simte îndemnat să atragă atenţia asupra acestui
fapt, zicîn d : «A se observa în general cît de frecvent apar besii» (Das Fortleben
der V olkssprachen in Kleinasien in nachchristlicher Zeii, în «Gesammelte Aufsătze
zur Kirchengeschichte», II, Der Osten. 2. Halbband, Verlag Mohr, Tubingen, 1928,
p. 242— 243).
O mînăstire de besi exista la 553 în Constantinopol, deosebită de trei mînăstiri
de romani, una de egipteni, şi alta de sirieni (Mansi, Concil. Coli. Ampl. V, p. 987). In
documentul către împăratul Justinian semnat de egumenii acestor mînăstiri şi ai
altora din Constantinopol mai semna şi diaconul Zoticos, egumenul unei mînăstiri
din Sciţia. Se vede că numele martirului Zoticos devenise un nume purtat în Do
brogea (op. cit., p. 1114).
Altă mînăstire în acest document se numeşte a lui Basian (p. 991), alta a
Sfintei Basa (p. 1015), alta se numea «a celor ai lui Manuiliu» (la genitivul grecesc,
probabil la nominativ : Manuilă).
Cum se explică această puternică prezenţă a besilor, cu o limbă proprie, deose
bită de latina universală literară, în mînăstirile de la Locurile Sfinte ?
1.
Această prezenţă ne confirmă mărimea şi întinderea acestui popor tracoromanizat, care purta ca un alt nume şi pe acela de besi, şi rolul însemnat jucat de
el în imperiul roman şi apoi bizantin al sec. I—VII, ca şi deosebita lui rîvnă reli
gioasă. Toate aceste lucruri sînt testate de izvoare istorice.
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Editorul Itinerariului lui Antonin Placentin spune că în loc de besi, trebuie
citit perşi, căci perşii erau atunci «un popor mic în Tracia» (nota în P. L. cit.). Dar
nici un editor al celorlalte texte amintite n-a mai contestat că în ele e vorba de
besi, ci dimpotrivă au confirmat aceasta. Iar poporul beso-trac nu era deloc mic.
EI se întindea din nordul Carpaţilor, pînej la sud de Pind, aproape de Teba şi de
Atena, ba chiar şi dincolo de Bosfor, în Bitinia Asiei Mici.
'
—
W. Tomaschek dă numeroase inscripţii traco-besice în care sînt prezente nu
mele de Bitius, Biţii, care nu poate fi decît o altă formă pentru besi, bisi. El men
ţionează şi localitatea Daki-buzi din Bitinia de dincolo de Bosfor (Uber Brumaria und
Rosalia, nebst Bemerkungen uber den Bessischen Volksstamm, în «Sitzungsberichte
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften», voi. LV, Heft I bis III, Dien 1867*
passim ; şi Holl, op. cit., p. 243).
Aceasta face extrem de verosimilă originea beso-tracică a numelui de Bizanţ
(exista la besi chiar numele de Visanta) şi de Bosfor (por era o terminaţie frecventă
la besi, iar capitala lor, nu departe de Bosfor, se numea Bessapara, sau Bessapora).
Numele de besi îl purtau nu numai tracii de la sudul Dunării, ci şi cei de la
nordul ei, cel puţin o parte a lorr locuitoare în Carpaţi. Numele Rabo-Centus (centus
era o terminaţie frecventă a căpeteniilor beso-tracice şi beso-dacice), purtat de un
principe bes, a dat, foarte probabil asociat cu numele de bes, Basarabia sau Besarabia,
ca şi al atîtor familii Basaraba, sau Basarab, purtat pînă azi şi în Transilvania.
Dar populaţia baso-tracilor a fost nu numai un popor mare, ci un neam energic,
jucînd un rol important în viaţa imperiului romano-bizantin, mai ales după mutarea
reşedinţei imperiale în Bizanţul tracic, înconjurat de ei.
Acelaşi Tomaschek zic e : «După ce tracii au devenit, în sfîrşit, o provincie
romană, besii au dat contingentul principal al legiunilor şi al flotelor romane»
(op. cit., p. 329).
La un moment dat numărul ostaşilor traci în armata romană era de 200.000.
In calitatea aceasta ei umblau prin tot
imperiul, deci şi prin Locurile Sfinte din.
Orient şi aveau autoritatea să se impună cu limba lor, cînd se aşezau în ele.
împăratul Justinian laudă în mod special vitejia militară a tracilor într-o no
velă din,535.
La 457 pe tronul imperial din Bizanţ urcă Leo tracul, numit şi besul. La 492 şl
522, împăratul Anastasie salvează imperiul de rebelii isaurieni şi de perşi, prin armatele de sciţi (nume derivat din limba tracă, după Tomaschek) şi de besi (după
istoricul MalaLa la Tomaschek, op. cit., p. 399). Cum nu s-ar fi putut afla deci ei în
mînăstirile din Orient ? In ce priveşte rîvna lor religioasă, ea e recunoscută şi de
către Tomaschek (op. cit., p. 391).
/

2.
Al doilea fapt care confirmă şi explică prezenţa frecventă a besilor în m î
năstirile din Orient, cu o limbă proprie, este existenţa unui creştinism vechi la ei,
păstrat într-o latină deosebită de cea care s-a extins de la Roma, începînd de pe la
anul 200, în tot Occidentul, prin abatere de la tradiţia Bisericii de la început, care
n-a oprimat limbile naţionale popuLare în Biserică.
Tomaschek afirmă că besii ca locuitori ai satelor şi mai ales ai munţilor nu
s-au încreştinat decît odată cu romanizarea lor, începînd de pe la sfîrşitul sec. V.
Dar dacă besii ar fi primit creştinismul printr-o romanizare într-un timp cînd, sub
influenţa Romei se formase o terminologie creştină literară universală, ei n-ar fi
putut să-şi formeze şi să-şi păstreze o terminologie latină creştină proprie şi să apară
cu ea în mînăstirile din Orient în sec. V—V I—VII. .
i

D IN TRECUTUL BISERICII NOASTRE

589

Creştinismul lor e din vremea propovăduirii lui în Asia Mică (Bitinia) şi în
Filippi, primul oraş din Europa în care a propovăduit Apostolul Pavel şi care era
/un oraş de origine besâ, într-o regiune compact besă (Tomaschek op. cit.). Chiar aşa
de străini de viaţa oraşelor n-au fost aceşti besi care umblau ca soldaţii în tot im
periul şi care ajungeau la treapta de generali din care s-au ridicat şi unii împăraţi
ai Bizanţului.
Besii şi-au menţinut această terminologie creştină latină proprie şi după ce
scriitorii lor de mare prestigiu în Biserică s-au manifestat în limba latină literară
universală. între aceştia sînt cunoscuţi «călugării sciţi», care n-au putut apărea fără
antecedente într-un contact strîns cu monahismul întregului Orient. Se ştie că aceşţi
călugări înfruntau pe papa Hormisdas şi pe împăratul din Bizanţ la începutul seco
lului VI şi impun Bisericii o formulă de echilibru între extremele nestoriană şi mono
fizită ce se disputau mai ales în mînăstirile din Palestina, salvînd credinţa cea dreaptă
a Bisericii, iar Dionisie Exiguul din acelaşi timp e cunoscut prin calculele lui calen
daristice pe baza cărora Biserica a introdus era (noastră) creştină în calendar, sau
numărătoarea anilor. Dar faţă de această limbă latină universală, care era o limbă
de circulaţie literară între popoarele creştine din Occident, poporul beso-tracic ro
manizat şi-a păstrat limba lui creştină populară. El a continuat să zică mai departe
Făcător, înviere, înălţare, Fecioară, şi nu Creator, resurrectio, assumptio, Virgo etc.
Ei şi-au păstrat această limbă a lor şi cînd în locul latinei literare a apărut,
pentru uzul exprimării teologice, slavona. Au păstrat-o şi faţă de greaca literară,
deşi cărturarii lor cunoşteau şi greaca şi slavona, pentru că au păstrat creştinismul
aproape de inima şi de înţelegerea lor populară. Au păstrat-o pînă cînd, sub numele
de' limbă română, a putut să-şi dea iarăşi o formă scrisă, de astă dată definitivă
începînd din secolul XV, sau foarte probabil şi mai înainte, în texte, care nu ni s-au
mai păstrat.
Numai persistenţa acestei limbi traco-romanice populare în viaţa poporului nos
tru explică faptul că limba bisericească a textelor scrise ce se înmulţesc din sec. XVI
e aproape tot aşa de fluentă ca cea de azi şi aproape sută la sută romanică. Se
confirmă în aceasta faptul' că limba bisericească e mai conservatoare decît oricare
alta. Numai titluri de cărţi şi de slujbe, titluri tehnice pentru slujitorii specialişti au
alte nume.
II.
Tomaschek pretinde că besii, sau bisii carpatici au dispăruit prin secolul VII,
in vîrtejul migraţiilor popoarelor.
Dar făcîţid abstracţie de neputinţa rămînerii unui loc gol într-un teritoriu atît
de vast sau de neputinţa emigrării vlahilor în acest spaţiu în sec. X II— XIII,
vîrtejul migraţiilor continua şi nu oferea mai multă linişte vlahilor. Strămoşii noştri
au dat numele dacice şi daco-latine Oltului, Mureşului, Maramureşului, Someşului,
Tisei, Argeşului, Basarabiei, localităţilor Beşa, Beşinău, Beşimbac, Si-bis, Si-bişel,
Si-b(gh)işoara, Buzău, Bazna, Buziaş etc., lucru testat de însuşi faptul existenţei popu
laţiei care a păstrat aceste nume şi anume a trebuit să fie însuşi poporul care le-a dat.
In afară de aceia, o populaţie care are familii ce păstrează pînă azi numele de
basarabi sau basarabă (în Beneşti lîngă Agnita şi pe lîngă Orăştie) dar cu siguranţă
că şi multe altele, ca Beş^j Beşan; :Bejan, Bejy, Buznea, Buzneag, Buzdugan, Bozdog,
nu poate fi decît acelaşi popor, care a purtat aceste nume de cînd şi, le-a dat pentru
prima dată.
<
♦

*
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Pr. Prof. Dumitru STĂNILOAE

CÎTEVA SCRISORI ALE ARHIM. EUFROSIN POTECA,
DE LA SFÎRŞITUL VIEŢII (1852 - 1856)
Cuprinsul primei scrisori a lui Eufrosin Poteca, din seria celor trei adresată la
29 noiembrie 1852 avocatului Ştefan Ferechide, este legat, în parte, de problema da
niilor săvîrşite de învăţatul egumen de la Motru în ultima parte a vieţii sale.
în iunie 1848, înainte de a se întoarce de la Bucureşti la Gura-Motrului, Poteca
depusese la mitropolie în păstrare, intr-un sipet, suma de 5.000 de galbeni, care, ulte
rior, i s-au furat. Deşi făptaşii erau cunoscuţi, procesele au durat ani în şir, transferate
de la un ti.bunal la altul, aşa cum aflăm şi din însemnările aoitobiogTafice ale lui
P o t e c a P e punctul de a cîştiga procesul, E. Poteca dispune ca suma de 5.000 de
galbeni, odată recuperată, să fie donata institutului de fete întemeiat de Elisabeta
Ştirbei, «adecă să se cumpere cu ei o moşie, venitul căreia să slujească în ajutoriul
zisului aşezămînt» 2. Ulterior însă, în noiembrie 1852, aşa cum aflăm din scrisoarea
la care ne referim 3, îl vedem pe E. Poteca intrigat că avocatul angajat, Şt. Ferechide,
deşi fusese, se pare, bine plătit, nu reuşea sau neglija să-i rezolve pricina cu arhi
mandritul Isaia, iconomul mitropoliei, căruia îi predase la 1848 sipetul cu bani. Tonul
vehement folosit de E. Poteca şi învinuirile aduse de efl, l-au răscolit pe Ştefan Fetrechide, — altlfel, unul dântfe (primii profesori de drept de -la «Sf. Sava» — care, jignit,
aşa cum se vede ditn adnotarea sa, înapoiază scrisoarea arhimandritului, apostrofîndu-1 cu epitetul de «nebun».
Doi ani mai tîrziu constatăm că Poteca cedează suma ce i se furase Eforiei şco
lilor din Ţara Românească, cu condiţia ca aceasta din urmă
să ipreia procesul. La
28 august 1854, referimdu-se la această donaţie, P. Poenaru îi scria că Eforia nu poate,
din punct de vedere legal, să preia procesul, cu atît mai mult cu cît avocatul era
plecat la Paris ; nu rămînea altceva de făcut decît să fie aşteptat avocatul care era
«îndatorat a susţinea interesul acestei prigoniri pînă va lua sfîrşit la toate instănţile
judecătoreşti» 4.
Oricum, chiar dacă pînă la urmă suma ce i se furase nu a fost recuperată, cu
doi ani înainte de a muri, simţindu-şfi sfîrşitul aproaipe, gîndurile egumeaiului de la
Motru s-au îndretptat spre âceeaşi şcoală de la «Sf. Sava»5. La 12 martie 1856, îi
scrie lui P. Poenaru despre diata pe care urma s-o lase «în folosul instrucţiei publice»,
pe care mărturiseşte că a iubit-o din toată inima sa, din tinereţe, văzînd în ea «adeverita cale care duce pre oameni la cunoştinţa adevărului şi la fericire» 6. între altele,
E. Poteca donează colegiului «Sf. Sava» biblioteca sa, cuprinzînd numeroase şi valo
roase lucrări 7.
1.
Vîrtosu, Pagini din autobiografia lui Eufrosin Poteca, Bucureşti, 1937, p. 13—16 (extras din
«Biserica Ortodoxă Română>H,LV, (1937), nr. 7— 10).
2. Ibidem, p. 16.
3. Original Ia Bibi. Acad. R. S. R., Arhiva Chr. Tell, pach. I, 'Varia 44.
4. Gh. I. Moisescu, Din corespondenţa Arhimandritului Eufrosin Poteca, în «Mitropolia Olteniei» r
X, (1958), nr. 11-12, p. 822-823.
5. Prima danie făcută pentru această şcoală datează din marteie 1846, cînd, îndemnat şi de P. Poenaru,
întemeiază un fond de 1200 galbeni, cu dobîndă anuală de 120 lei, în vederea întreţinerii în şcoală a cîte dor
elevi. Cf. I. Vîrtosu, Pagini din autobiografia lui E. Poteca, p. 5 ; de asemenea, Arh. St. Buc., Minist. Cult.
şi In str.,Publice, Ţara Românească, Dosar 1845/1846. Pentru elevii care au beneficiat de acest fond sau de
altele, iniţiate de Poteca, vezi şi alte documente de arhivă (Ibidem, Dosar 457/1850 ; 524/1858 ; 566/1859 ;
615 şi 626/1860 ; Fondul obştescul Control, dos., 555/1859 ; «Condică de veniturile şi cheltuielile fondului
Pdteca»); de asemenea, Gh. I. Moisescu, Cei dinţii bursieri ai lui Eufrosin Poteca la Colegiul Naţional
din Bucureşti, în «Raze de lumină», V, (1933), nr. 1—2.
6. Gh. I. Moisescu, Din corespondenţa Arhimandritului Eufrosin Poteca, loc. cit., p. 824.
7. Vezi Arh. St. Buc., Minist. Cult. şi Instrucţ. Publice, Ţara Românească, dos. 3812/1857, f. 541 — 543 ;
«Catalog de cărţile părintelui Eufrosin Poteca, Arhimandrit şi Egumen la Sf. Monastire Motru din jud. Dolj :
româneşti, greceşti, latineşti, franceze şi italiene, pe cari le hărăzeşte la Biblioteca naţională din Sf. Sava
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Deschiderea de către Dionisie Romano. în anul 1855 a seminarului de la Mînăstirea
Neamţului a prilejuit o deosebită satisfacţie bătrfciului egumen de la, Guta-Mofcrului*
Remarcabila este în această privinţă" scrisoarea pe care el o trimite la 18 februarie
1856 lui Dionisie Romano8, pe care o publicăm mai jos. Despre numirea acestuia ca?
egumen la Mînăstirea Neamţul şi Secul auzise încă din august 1855; se bucurase
din toată inima de această numire, convins că ea va mairca începutul unei opere de
reorganizare a vechiului centru de activitate culturală de la Mînăstirea NeamţulIn vederea bunei funcţionări a seminalului deschis aici Poteca face recomandări pre
ţioase, atestînd odată în plus spiritul său înaintat. Referindu-se la programul de învăţămînt al seminarului, Poteca arată că «în zioa d-astăzi n-ajunge numai Teologia dog
matică a Testamentului vechiu şi nou, ci face trebuinţă, pe lîngă moralul Evangheliei
şi pe lîngă dreptul canonic, ...şi de dreptul natural şi politic şi alte ştiinţe naturale,
precum geografia, istoria bisericească Şi lumească, că aşa învaţă preoţii Europei în
zioa d-astăzi»9. Numai în acest fel seminarul avea să îndeplinească rosturile sale,
absolvenţii lui urmînd să fie «bărbaţi luminaţi», înzestraţi adică «cu învăţăturile, şi<
filosoficeşti şi teologhiceşti» 10.
în vederea unei mai bune organizări a seminarului, Poteca îl sfătuieşte pe D.
Romano, între altele, să aducă pentru dilferîte materii cu caracter laic dascăli din-*
Transilvania, «profesori învăţaţi cari vor şti încă şi limba latinească, pentru că această
limbă trebue să fie temelia îmvăţătured şi la români, precum a fost şi este pînă în zioa
d-astăzi la toate popoarele Europei» n .
Lupta împotriva ignoranţei, a superstiţiilor, a absurdităţilor de tot felul se simţea
necesară, la 1856, ca şi cu trei decenii în urmă, chdar în cadrul cercurilor clericale
ale vremii. Acestei necesităţi de reorganizare a bisericii, în spiritul unor vechi tradiţii
de cultură, îi răspundea încercarea lui Dionisie ,Romanof de a organiza în anii 1855—
1856 un seminar la Mînăstirea Neamţul, încercare eşuată tocmai datorită spiritului
înnoitor pe care această instituţie şi-l propunea 12, în lumina mnor idei ca cele enun
ţate de E. Poteca în scrisoarea la care ne referim.
A treia scrisoare aparţinind Arhimandritului E. Poteca, datează tot din anul 1856
— înainte de august — şi este adresată caimacamului Ţării Româneşti, Alex. Dim.
Ghica 13.
în anii care au urmat evenimentelor dela 1848, ca şi în anii dinainte, E. Poteca
a intervenit în nenumărate ocazii, în favoarea ţăranilor de pe domeniul Mînăstirii
Gura-Motrului, înceorcînd, în limitele impuse de condiţiile vremii, să le uşureze traiul.
In anul 1856, reclamînd caimacamului Alex. Dim. Ghica intervenţia organelor locale
de stat în treburile mînăstirii el cere să i se acorde numai lui, în exclusivitate,
îngrijirea pădurilor mînăstirii, «din care să am volnicie — notează el — a da lăcuitorilar
din moşiile mănăstirii lemne de foc şi de căscioare şi alte adăposturi, precum să dăşi arendaţilor, chiar după contactul arendări» 14. Gestul suptodrmuitorului din plasa
Motrului de Jos care pedepseşte cu bătaia pe pădurarii mînăstirii care au executat
dispoziţia sa de a permite la doi ţărani să ridice lemne din pădure îl indignează pe
egumen. «Pădurile, Prea înălţate Doamne, — scrie Poteca, —, sînt pentru oamenii
care fac venitul moşii, iar nu oamenii pentru păduri. Omul să naşte gol, are trebuinţă
de foc şi de casă» 15. Viaţa grea a ţăranilor îl preocupă pe Poteca, aşa cum îl preocu
pase întotdeauna. «Mi-e milă de dînşii. Ei au dretpt să ceară, şi eu am, ca egumen,
datoria să le dau, fără a le vinde, decît cîte ceva de-alemîncării,cînd
aduc» 16. Deaceea, intervenţia autorităţilor locale în această privinţă e socotită de egumen ca
♦

a Colegiului din Bucureşti». Pentru această donaţie vezi şi C. Dima Drăgan, Contribuţii la istoria Bibliotecii
naţionale dela Colegiul «Sf> Sava», în «Revista arhivelor», V III, 1965, nr. 2, p. 281 ; autorul plasează însă'
defectuos data daniei ; «cîteva zile mai drziu» de 1 aprilie 1859, data unei danii similare a lui N. Creţulescu ^
ori, la această dată, cum se ştie, E. Poteca nu mai era în viaţă,
8. Originalul la Bibi. Acad. R. S. R., Msse, Coresp. inv. nr. 24. 690.
9. Anexa nr. 2.
10. lbidem.
11. Ibidem.
- 12,. Cu privire la acest moment, vezi, între altele, G. Cocora, Episcopul Dionisie Romano. La 150 d&
ani de la moartea sa, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXV (1957), nr. 3—4, p. 327—350.
13. Original la Bibi. Acad. R. S. R., Arhiva Chr. Teii, pach. I, varia 43.
14. Anexa nr. 3.
15. I b i d e m . lţ>. Ibţdem.v ..
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abuz, căci «şi după documenturile ctiitoriceşti egumenul are -drept şi datorie să dea
din pădurile mănăstireşti lemne- lăcuitorilor la trebuinţă neapărată» l7.
Este evident că procesul de transformare a- domeniilor mînăstireşti în sfera admi
nistraţiei de stat îl nemulţumeşte pe egumenul de la Motru, el neînţelegînd, se par£,
cauzele obiective ale acestui proces. Critică, ca atare, măsurile luate în această pri
vinţă de autoitităţi, dair o face cu bune intenţii, cu gfîndul la mijloacele pe care el,
ca egumen, le folosise de-<a lungul anilor pentru a uşura situaţia ţăranilor, cu convin
gerea că «mănăstirile trelbuie să facă ceva bine şi lăcuitorilor din {partea loculud».
«Acum cu luarea vetrelor mănăstirilor — notează egumenul — nu mai poate să facă
ceva bine săracilor săteni, dar nici guvernul ce a fost nu mai 'aude binecuvântare...» 18.
Cînd scria lui Dionisie Romano sau caimacamului — în prima jumătate a anului
1856 — E. Poteca avea «peste 70 de arii» şi sirferea, de cîţiva ani, de o «asfemă sau
năduf», care îi prevestea sfârşitul, venlit pe^e puţină vreme, la 10 decembrie 1858 19.
Viata lui fusese pînă la stffirşit — aşa cum indică şi cele trei scrisori pe care le
publicăm — adînc legată de mişcarea progresistă a vremii.
9

1

A N E X A N R. 1
*

*

Domnule Ferechid,
Prin aceasta doresc să aflu de starea sănătăţii Dv. şi de starea sănătăţii pricinii noastre de judecată
cu arhim. îsaia.
Dacă ai fost bolnav, D-zeu să te erte, să te faci sănătos ! Iar de ai fost sănătos, cum această pricină
nu s*a mai sfîrşit? Adu-ţi aminte, cum, îmi făgădui ai atunci cînd ai priimit această pricină? Adu-ţi
aminte, cit ai priimit dela mine ?
Vai de mine, cum m-ai am ăgit!
Doamne, Doamne caută din ceriu şi vezi, şi cercetează tu această pricină acum intre mine şi intre
ferechid ! şi de este vinovăţie Intru dinsul să nu taţi Doamne.
Aşa Domnule Ferechid, ce faci, aştepţi să-ţi vărs tot veninul ce am înghiţit aceşti trei ani de cind am
crezut cuvintelor D-tale ca la adevărul lui D-zeu de care pare că D-ta ţi-ai bătut jo c pînă acum ?
Voeşti D-ta să pornesc plîngere la cine să cuvine împotriva D-tale ? să le desvelim toate ? Domnule,
dacă dormitezi, deşteaptă-te şi să-mi trimiţi prin acest Ieromonah Antonie, iconomul mănăstirii noastre.
•

•

4

Eu cu cinste sînt al D-v. de bine voitor,
Pentru copie întocmai,
Ef. P. art. Motrean

In M. Motru
29 Noemvr. 1852
258
/Pe marginea textului/:
%
*

, Această scrisoare neputînd fi scrisă decît de un nebun să trimite înapoi fără răspuns, şi să se rinduiasc ă i n locul nebunului om sănătos ca să mă înţeleg cu dinsul.*
(iscălit Ştefan Ferechid)

ANEXA
•

NR. 2

,

»

Sf(1nta) Monastire Motru, 18 februarie 1856
*

*

V

Prea Cuvioase Părinte Dionisie,
Pentru stâreţia Preacuvioşii tale la cele două sfinte monastiri Neamţului şi Secului, aflasem d-astăTară de la avgust de la părintele Ierodei, prietenul nostru, cînd a venit p-aicia in plimbare, şi clnd
zicea că va veni să em eze aicea la monastirea noastră, fiindcă era eşit de la monastirea ori din
Egumenia
monastirei Glavac ioc ului.
Acum
aflai
pentru
aceasta
de
la
D.
Dimitrache
Balta

*

Ibidem.
18. Ibidem.
19. Pentru precizarea'morţii sale, vezi Gh. LuMoisescu, O suţ&de cmi de la moartea Arhimandritului
Eufrosin Poteca, egumenul, mănăstirii Gura-Mointlm, în «Mitropolia Olteniei» X (1958), ' rir. 11—12,
p . 773, nota 4.
* Bibi. Acad. R. S. România, Arhiva Chr. TeU, pach. I, varia 44. v
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reanu, trecînd la monastirea Strehaia şi abătindu-se p-aici pe la monastirea noastră, şi care, spre mai bună
increăinţare-mi dete şi o broşură coprinzătoare de actele domneşti în privinţa stăreţiei Prea-cuvioşiei tale.
Acum eu pentru această stăreţie a prea cuvioşiei tale m-am bucurat din toată inima, pentru că ceea
ce doreai să ajungi să împlineşti, acum te-au învrednicit Dumnezeu, dindu-ţi şi toate mijloacele trebuincioase
la aceasta; adică şi putere materială, din venitul acestor monastiri şi putere morală, ca învăţăturile şi rîvna
ce te însufleţeşte spre această slăvită slujbă apostolească; las să zic şi dumnezeească protecţie, printr-un
mitropolit luminat ca acela prea Sfinţitul Sofronie al Moldovei şi acel domn fiu al luminei, ca acel
Grigorie Alexandru Ghica, Domnul stăpînitor al Moldaviei.
imbărbătează-te dar şi bine sp o reşte! Fă-te ca apostolul Pavel pentru adevăr, pentru dreptate şi pentru
bună credinţă! Lumea nădăjduieşte mult de la prea-cuvioşia ta, ca din seminarul ce aţi aşezat acolea in
monastire să iesă bărbaţi luminaţi, mai virtos din părinţii monastirii, luminaţi cu învăţăturile, şi filosoficeşti şi teologiceşti, pentru că in zioa d-astăzi n-ajunge numai Teologia dogmatică a Testamentului vechi
şi nou, ci face trebuinţă pe lîngă moralul Evangheliei şi pe lîngă dreptul canonic, face trebuinţă zic
şi de dreptul natural şi politic şi alte ştiinţe naturale, precum geografia, Istoria bisericească şi lumească,
că aşa învaţă preoţii Europei in zioa d-astăzi. Acestea sînt de trebuinţă neapărată pentru toţi p reo ţii)
şi mai virtos pentru cuvioşi(i) monahi, pentru ca să se facă lumina lumei. Pînă cînd noi românii să
•necinstim prin talentele noastre naturale numele de români ?
Dacă vă lipseşte profesori pentru toate ştiinţele acestea, puteţi să chemaţi din Transilvania profesori
învăţaţi cari vor şti încă şi limba latinească, pentru că această limbă trebue să fie temelia invăţăturei şi la
români, precum a fost şi este pînă în zioa d-astăzi la toate popoarele Europei. Dar însă, pare-mi-se că aveţi
şi acolea în monastire pre un cuvios părinte, anume Varlaam, al căruia cuvint, cătră sfinţitul sobor şi cătră
părintele stareţul cel nou, este vrednic de ţoală lauda şi pentru stih şi pentru dumnezeească învăţătură,
încît mi s-a părut că cetesc pe Sf. Ioan Hristostom sau chiar pe apostolul Pavel. Aşdar, d-ald-aceştia sunt
buni să fie profesori în seminarul sfintei monastiri Neamţului. Prea-cuvioşia ta ai putea să chemi încă
şi p e părintele Ierodei : auz că acum este la monastirea Căldăruşanilor, el este încă în putere, apoi
pentru ce să-şi pearză vremea acolo ?
Aceasta. *Şi binecuvîntarea domnului să fie cu voi cu t o ţ i ! Dar eu sînt slab şi neputincios, că pe lîngă
alte ispite şi pagube mi s-a întîmplat şi o boală foarte grea ce se numeşte astma sau năduf de vreo patru
ani, acum pare că aş fi mai bine dar nu sînt curăţat de tot, apoi o mai apasă şi vîrstă bătrîneţilor fiind tre
cută peste 70 de ani de zile şi cele mai multe cu osteneală şi d u rere! Dar tot am gustat şi zile bune.
Laudă lut D um nezeu! Şi cu deosebită consideraţie sînt,
al Prea cuvioşiei tale in Hs. frate
Ef. Poteca Arhim. Motreanu*
f

I
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NR.

3

lnătţimei Sale
Prinţului Alex. Dimitrie Ghica,
Caimacanul Ţării Româneşti
1. Prin aceasta, Prea înălţate Doamne, nu judec altceva decît o plecată şi umilită rugăciune. Aceasta
este să binevoiască înălţimea Voastră a face încît să se hărăzească numai mie îngrijirea pădurilor minăstirei,
atît cele poprite cît şi cele nepoprite, din care să am volnicie a da lăcuitorilor din moşiile mănăstirii lemne de
foc şi de căscioare şi alte adăpostiri, precum să dă şi arendaşilor, chiar după contractul arendării.
Aceste contracturi Prea înălţate Doamne Caimacam să dău arendaşilor cu iscălitura egumenilor, întărită
de guvernul ţării ca validă, pentru că Egumenul figurează ca proprietar, pentru că pînă acum proprietă
ţile mînăstireşti nu sînt desfiinţate;
2. Acum dar, pentru ce să se amestece la îngrijirea pădurilor mînăstireşti şi ocirmuirile şi suptocîrmuirile, şi silvicultorii şi avocaţii mînăstirii, pînă şi deputaţii sa telor; toţi aceştia să fac stăpîni pădurilor, toţi
cer de la dînşii raporturi;
3. Pădurarii, după contractul arendării, sînt orinduiţi de egumenul, ■de la dinsul au instrucţiile lor
şi
la mîrtfistire trebue să aducă raporturi de starea pădurii. Căci deaca nimenea nu poate
să slujească
la
doi stăpîni,cum aceşti pădurari pot să mulţămească pe atîţia carii li să fac stăpîni. Şi acel silvicul
tor
cum poate să asisteze la orice tăere, precum i să porunceşte ?
4. In zilele acestea D. suptocîrmuitor din plasa Motrului de Jos a bătutla spete foarte
rău pe
pădurarii de la Ţînţarul şi pe deputaţii acetyi sat din judeţul Mehedinţi, zicîndu-le că de ce să nu-i fi
dus şi lui raport pentru doi fagi ce să aflaseră tăeţi în pădure.
* Ibidem, Coresp. inv. 24. 690, original.
B.O.R. - 10
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5. Dar acei fagi era sloboziţi de mine pentru ce să-şi facă obezi de cară doi lăcuitori ai m oşii;
acum bine e aşa ? pădurarii ce strică ?
6. Pădurile, Prea înălţate Doamne, sînt pentru oamenii care fac venitul moşii, iar nu oamenii pen
tru păduri. Omul să naşte gol, are trebuinţă de foc şi de casă.
7. Mie mi-e milă de dînşii. Ei au drept să ceară, şi eu am, ca egumen, datorie să le dau, fără
a le vinde, decit cite ceva de-ale mincării, cînd aduc. Apoi şi după documenturile ctitoriceşti egumenul
are şi drept şi datorie să dea din pădurile mînăstirii lemne lăcuitorilor la trebuinţă neapărată.
8. Nici eu dar n-am greşit la aceasta. Eu ştiu bine că mînăstirile trebue să facă ceva bine şi
lăcuitorilor din partea locului. Acum cu luarea vetrelor mînăstirilor egumenul nu mai poate să facă ceva
bine săracilor săteni, dar nici guvernul ce a fost nu mai aude binecuvîntare, ca evreii care au răstignit
pe Domnul Hr.
Aceasta Prea Înălţate Doamne. Incit pentru starea pădurilor, cum să află anume, eu am dat ra
p o rt'la C/institu/l Departament al Credinţei cu Nr...din...ale...Poate Înălţimea voastră să-l ceară d-acolo
sţă-l vază. Iar acum într-această împrejurare de secetă, mai vîrtos de o mare lipsă de fîn, eu am trebuit
să iac vreo cinci frunzare din tufărişă%pentru vitele m-rii, pentru că d-abia am găsit să cumpăr o charca
de opt carii de fîn cu 53
dar pentru porumb d-abia am găsit să cumpăr vreo 10.000 ocă cu 14 sfanţi.
Asta şi grîu vreo cîteva mii de oca. / Ciornă, f. iscălitură şi datăl.
ft

Tot pe verso la fila 1, alt scris :
Supt administraţia plăşii
Jiului de Sus, Anul 1856,
Luna august 28
N. 3702
0

Prea cuviosului egumen al Sf. Monastirii Motru
Adresa preacuvioşii voastre No. 64, însoţită
de comverta No. 63, s-au primit, pentru care
cu ştiinţă cu onoare vi se face cunoscut,
Suptadministrator,
(Indescifrabil) *

N. ISAR

\

* Ibidem, Arh. Chr. Tell, pach. I, varia 43.
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ELEMENTE DE DREPT ÎN OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR
Marele cărturar şi om politic, Dimitrie Cantemir, prilejuieşte azi — după trei
secole — momente de cinstire a marilor evenimente prin care a trecut poporul nostru.
Cinstind memoria marelui domnitor al Moldovei încercăm momente de mîndrie na
ţională, de respect faţă de trecutul de glorie al poporului nostru.
Valoarea operei sale cărturăreşti îl impune ca o personalitate aparte, complexă,
ca .pe un deschizător de drumuri în domeniul ştiinţelor istorice şi politice, inovator
aproape în toate direcţiile reprezentate de scrierile sale, ca un începător aPşirului
enc ici op edişt ilor români, preţuit în mod deosebit în întreaga lume pentru tot ce a
lăsat drept moştenire poporului român şi, în general, întregului neam omenesc.
Dimitrie Cantemir a elaborat studii privind aproape toate domeniile de activi
tate cărturărească a vremii lui. Dintre acestea de mare valoare sînt următoarele:
Divanul sau gîîceava înţeleptului cu lumea cu giudeţul sufletului cu trupul, Iaşi,
1698 ; Metafizica sau imaginea ştiinţei sacre, care ni se mai poate zugrăvi, în limba
latină, in edit; Logica sau prescurtare a sistemului logicei generale, 1700, în limba
la tin ă ; Explicarea muzicii teoretice pe scurt, în limba turcă; Istoria ieroglifică,
în limba română, Constantinopol, 1705; Cercetarea monarhiilor pe baza filozofiei
fizicef 1714; Viaţa lui Constantin Cantemir, domnul Moldovei, 1716; Descrierea Statului vechi şi de azi al Moldovei, 1716, în limba latină; Hronicul vechimei a
româno-moldovlahilor, 1719; Istoria pentru creşterea şi descreşterea curţii aliotmăneşti, 1714— 1716, în limba latină; Cartea sistemei sau a stării religiei mahome
dane, 1722; Prima învăţătură a copiilor, 1720, ş.a.
Din simpla înşirare a operelor celor mai de seamă ale lui Dimitrie Cant'emir
se văd cu uşurinţă şi multiplele sale preocupări cărturăreşti. Dimitrie Cantemir ne
apare astfel ca istoric, geograf, filozof, teolog, muzician, artist, cercetător în fizică,
matematică, orientalist etc. în toate domeniile s-a afirmat cu autoritate cărturărească,
trasînd linii directoare privind dezvoltarea ştiinţelor respective; în anumite domenii,
lucrările cărturarului român folosesc pînă azi drept izvoare de cea mai mare valoare.
Deşi n-a elaborat vreo lucrare cu caracter strict juridic, totuşi din întreaga sa
activitate şi elaborare cărturărească se poate desprinde cu uşurinţă şi o gamă de idei
privind originea şi natura dreptului, forma de organizare a statului Moldovei din
vremea sa, formele şi metodele de guvernare în statul domnesc centralizat al Mol
dovei aşa cum l-a preconizat el, puterea dreptului în realizarea planurilor sale poli
tice, ş.a.
Ideile cu conţinut juridic şi în general cele cu conţinut social-politic, ca om
de ştiinţă şi conducător de stat, îşi au obîrşia în lupta înaintaşilor săi la domnie
şi la diriguirea treburilor obşteşti ale Moldovei, care au urmat pacea, neatîrnarea
şi unitatea, pentru afirmarea originii comune, latine, a moldovenilor cu ardelenii şi
muntenii, şi a continuităţii poporului român pe meleagurile strămoşeşti ale Daciei.
Călăuzit de aceste idealuri, ca şi marii lui înaintaşi, ale căror lucrări şi operă le
cunoaşte, le respectă şi doreşte să le continue, Dimitrie Cantemir ne apare pătruns
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"de o fierbinte dragoste de ţară şi popor, dorind din toată fiinţa lui ca prin lucrările şi acţiunile sale să realizeze dezvoltarea şi independenţa ţării sale şi organi
zarea unui stat centralizat după modelul celor mai avansate state ale lumii.
Adept al teoriei dreptului natural în ceea ce priveşte natura şi originea drep
tului — teorie susţinută în acea vreme de cei mai progresişti cărturari — f Dimitrie
Cantemir a căutat să demonstreze că locuitorii Moldovei au un drept .al lor propriu
scris sub forma de pravile şi unul nescris sub forma de obicei — moştenit de la
strămoşii lor romani şi în baza acestuia li se cuvine ca în libertate, independenţă
şi neatîrnare din afară, să-şi organizeze liberi viaţa lor social-politică aşa după
cum dă dreptul la aceasta înseşi legile naturii din care îşi trag seva şi legile de
drept pozitive, după concepţia cărturarului.
Gîndirea juridică şi politică a lui Dimitrie Cantemir se caracterizează prin aceea
că este expresia unei cuprinderi multilaterale a întregii vieţi sociale, pulturale şi
religioase a Moldovei din vtemea sa. Pentru aceasta el a folosit drept izvor lucră
rile cronicarilor pe care s-a străduit să-i continuie în opera sa.
Avînd în plan de urmărit două ţeluri fundamentale şi anume pe plan extern
recucerirea independenţei faţă de «Poarta Otomană, iar pe pian intern înlăturarea
de la putere a regimului nobiliar, acordarea drepturilor unor categorii mijlocii şi
chiar ţăranilor şi instaurarea domniei autoritare şi ereditare în care întreaga putere
să fie concentrată în mîna Domnitorului, în stare să pună capăt anarhiei boiereşti,
Dimitrie Cantemir a încercat din toate puterile sale să pună şi în practică acest pro
gram politic de îndată ce a primit tronul Moldovei.
Remarcabil gînditor politic, fin observator al înnoirilor în structura statelor pe
plan european, Dimitrie Cantemir a promovat în lucrările sale ideea că «Moldova
nu poate fi salvată decît prin înlăturarea jugului turcesc şi întărirea autorităţii dom
nului în ţară». îndeosebi în lucrările sale Divanul sau gilceava înţeleptului cu lumea
(1698), Istoria Ieroglifică (1705) şi Descrierea Moldovei se redă clar concepţia juri
dică şi politică a domnitorului, care manifesta simpatie pentru păturile mijlocii şi
mici, inclusiv ţărănime, preconizînd «prieteşugul şi frăţia» sau împăcarea dintre dife
ritele forţe sociale prin înlăturarea cauzelor ce învrăjbeau pe boieri şi ţărani.
Adept al teoriei dreptului natural şi al teoriei contractului social, Dimitrie Can
temir îşi întemeiază pe aceste teorii doctrina sa despre regimul monarhic pe care
intenţiona să-l instaureze în Moldova. Călăuzit de principiile acestor teorii, odată
ajuns domn, Dimitrie Cantemir se ocupă de domnie stabilind atribuţiile domnului şi
metodele lui de guvernare în calitate de monarh, se ocupă de organizarea statului
domnesc, de organizarea şi funcţionarea marilor adunări ale ţării, de conţinutul şi
rolul legii scrise în stat, precum şi de rezlovarea muJltor pTobleme ale vieţii sociale,
politice şi bisericeşti din ţara sa. Astfel dispune aducerea sub ascultarea Mitropoliei
Moldovei a unor mînăstiri închinate şi obligarea lor de a plăti dajdii domniei şi nu
mînăstirilor din patriarhalele orientale cărora au fost închinate.
Neadmiţînd şi condamnînd abuzurile regimului nobiliar Dimitrie Cantemir se
pronunţă pentru o monarhie luminată bazată pe principiile dreptului natural sub auto
ritatea căreia să se concentreze întreaga putere de stat. Ideea aceasta o documentează
atît pe existenţa ei la înaintaşii lui la domnia Moldovei, cît şi pe existenţa unor
astfel de state la Apusul Europei. După opinia şi concepţia sa domnul trebuie să fie
înţelept şi drept pentru că numai prin dreptate se poate guverna. Conducerea unică,
autoritară prin domnitor, nu trebuie însă să ducă la manifestarea voinţei tiranice şi
nedreptate a acestuia, pentru că «unde tirania stăpîneşte, acolo dreptatea se izgoneşte».
Dimitrie Cantemir se pronunţă împotriva arbitrarului şi «abuzurilor din partea
domnitorilor, condamnînd despotismul, sprijinind pacea şi dragostea, pentru că — spune
el — «unde dragostea adevărată nu ieste, acolo cinstea ieste de frică şi unde
cinstea se face de frică, acolo îndeamnă vrem ii. să ceară... în ocară să i-o întoarcă»
(Descrierea Moldovei).
Din toate scrierile sale reiese dară ideea organizării unui stat în care să se
asigure dreptatea şi libertatea — statul feudal de regim monarhic autoritar — fiindcă,
în concepţia lui Dimitrie Cantemir, împotriva dreptului şi libertăţii şi a voinţei de
libertate a omului, nu există forţe care să se poată opune. «Spre închisoare şi legarea
trupului — spune cărturarul — un lănţuh şi o vartă (închisoare) destule sînt, iară
spre strînsoarea sufletului şi spre opreala voii slobode nici mii de. mii de lănţuje,
nici dzăci de mii de închisori pot ceva face» (Idem).
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Pe de altă parte Dimitrie Cantemir se pronunţă categoric împotriva libertăţii
depline, motivînd că omul ar avea tendinţa să folosească aceasta pentru a face răul,
«căci voia slobodă obicinuită ieste mai mult spre rău şi împotriva adevărului decît
spre bine, spre plăcere, adeverinţii puterea sa a-şi arăta» (Idem).
De la monarh Dimitrie Cantemir cere să trateze cu milă pe sujpuşii săi, să ierte
pe cei ce greşesc, să pedepsească pe cei răi, şi în hotărîrile sale să stăpînească con
form rînduielilor stabilite pe ‘baza obiceiului şi a legii scrise. Arătînd necesitatea
respectării legilor şi a obiceiurilor de drept în stat, Dimitrie Cantemir precizează că
legea «ne chiverniseşte, ne porunceşte, ne stăpîneşte şi ne odcîrmuieşte» (Idem) şi
că respectarea întocmai a legilor duce la întărirea statului şi la înflorirea lui. In
concepţia cărturarului umanist domnul trebuie totdeauna să conducă cu înţelepciune
şi dreptate fiindcă numai atunci «publica înfloreşte şi odrăsleşte, cînd stăpînii miluesc
şi ciartă în dreptate». Domnul — arată Dimitrie Cantemir — are însă şi răspunderi
pentru actele salş şi faptele sale şi el răspunde faţă de ţară pentru ceea ce face,
precizând că deşi de regulă «vechea pravilă ieste... ca poftele şi voile împăraţilor
poruncă nemutată ascultătorilor sunt», el totuşi susţine ideea că şi domnul trebuie
să respecte legile pe care le numeşte «matca şi mama noastră» (Idem) şi să se solida
rizeze cu nevoile şi interesele poporului, pentru că «sămnul monarhului adevărat
acesta ieste, ca nici cu acul să împungă, nici cu dinţii să muşce, nici unghiile să
rumpă, ce în greşiţi iertare, în răi pedepsire, în supuşi milă, în străini dreptate şi în
hotărîrile monarhii-sale contenire să arate». Peste tot se cere ca domnul să ţină seama
de nevoile şi cerinţele poporului, să asculte de «gurile noroadelor» şi de «şoaptele
gloatelor» (Idem).
Dimitrie Cantenpr cere însă din partea poporului să dea ascultare şi slujiri cu
dragoste, fiindcă statul se întăreşte numai cînd «supuşi ascultă şi slujesc din dragoste».
Poporul, în cencepţia cărturarului, are însă şi dreptul de a se împotrivi domnitorului
şi legilor cînd acestea sînt nedrepte «că unde pravila în silă şi în tărie, iară nu în
bună socoteală şi dreptate se sprijineşte, acolo nici o ascultare a supuşilor trebuitoare
nu ieste» (Idem).
în politica externă domnitorul trebuie să fie chibzuit şi prudent, să ducă o poli
tică înţeleaptă, ţinînd seama de împrejurări, pentru că — spune Cantemir — «nebun
corăbier s-ar socoti a fi acela carile pîndzele împotriva vîntului a deschide ar îndrăzni».
iln ce priveşte originea sau sursa dreptului, Dimitrie Cantemir, adept al teoriei
dreptului natural, socoteşte că dreptul pozitiv este precedat de un drept ideal uni
versal valabil, care ar decurge din natura sau raţiunea umană şi pe care nici o
putere nu le poate încălca şi de aceea, în concepţia lui Dimitrie, Cantemir, ori ce
măsuri pe care le-ar lua un suveran, ele trebuie să fie în deplină concordanţă ou
dreptul natural, în sens contrar ar produce revolta justificată a maselor stăpînite.
Domnitorului i se cere să cunoască astfel care sînt drepturile poporului şi să le res
pecte întocmai. In această lucrare de cunoaştere şi aplicare a legilor, Domnitorul
trebuie să se lase sfătuit şi de alţii, fiindcă — socoteşte cărturarul — «oricît de înţe
lept şi oricît de bine lucrurilor socotitoriu ar fi, singur numai cu socoteala sa îmblînd
şi *în sfaturile sale şi pre altul neîntrebînd, în cea de pe urmă a nu greşi peste pu
tinţă ieste».
Domnitorul trebuie să fie una cu «sfatul domnesc» cu condiţia să se respecte
distanţa ierarhică cuvenită între domn şi boieri «precum lumina soarelui să are către
alalte stele, aşa şi chipul împăratului către senatori şi ailalţi ieste» •(Idem). Unitatea
aceasta este necesară în concepţia domnitorului cărturar doar pentru a păstra uni
tatea statului.
•
*
Poporul în concepţia lui Dimitrie Cantemir se găsea faţă de domnitor în raportul
de la stăpîn la supus, deşi teoretic acorda unele drepturi acestuia în conducerea
statului.
Prin toate aceste idei Dimitrie Cantemir este socotit un precursor al secolului
luminii întrucît el, în lumina dreptului natural, proclama egalitatea nominală în faţa
legii, emanciparea personală.
Drept consecinţă a idealului său politic — centralizarea puterii de stat în mîna
Domnitorului, su>b forma monarhiei ereditare prin înlăturarea regimului nobiliar — . în
diverse ocazii critică şi condamnă moravurile şi concepţiile boierimii care deţinea
dregătorii de seamă în stat şi care ca «animalele de pradă» au «colţi» şi «unghii» pe
care le înfig vărsînd sînge sau ucigînd (Istoria Ieroglifică). Dimitrie Cantemir critică
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marea boierime şi o face răspunzătoare pentru ruinarea tării şi pierderea indepen
denţei. Pentru Dimitrie Cantemir marii 'boieri sînt «oameni plini de trufie, semeţi,
\ îndărătnici şi care nu numai că nu se pricep cum să se chivernisească în treburile
; ţării, dar le lipsesc şi năravurile bune şi nu au deiprinderea unei vieţi cinstite, la
care nu se găseşte nimic vrednic de laudă» (Descrierea Moldovei). De aceea el preci
zează că înaltele dregătorii să se dea oamenilor înţelepţi fiindcă înţelepciunea nu
stă în «scaunele trufaşe şi înalte ci în capetele plecate şi învăţate» ‘ (Istoria Ieroglifică). Toate aceste consideraţii, pledează — în concepţia lui Dimitrie Cantemir — pen
tru înlăturarea regimului feudal-boieresc şi instaurarea unui regim monarhic.
Concepţia juridică şi social^politică a domnitorului moldovean reiese şi mai clar
în evidenţă din conţinutul tratatului de alianţă încheiat cu Petru cel Mare, la Luţk,
în 13 aprilie 1711, prin care domnitorul român urmărea scuturarea jugului turcesc
cu ajutorul Rusiei, asigurarea independenţei ţării Moldovei, înlăturarea regimului
nobiliar din Moldova şi instaurarea regimului monarhic-ereditar pe s.eama familiei sale.
învăţatul domnitor obţinea prin tratatul încheiat în aceste condiţii recunoaşterea
planului său politic de către o .mare .putere, care era Rusia.
In tratat se prevede apoi că «după vechiul obicei moldovenesc, toată puterea
cîrmuirii va fi în m în a domnului Moldovei». «Domnul să -aibă putere asupra tuturor
şi asupra fiecăruia dintre boierii moldoveni, după obiceiul dinainte, fără a reifloi
legăturile lor». «Domnul, după vechiul obicei, să aibă dreptul să stăpînească întodeauna toate oraşele ca avere proprie,, şi să nu aibă nici o scădere şi piedecă în
încasarea tuturor veniturilor ţării». «Boierii şi toţi supuşii domniei Moldovei să fie
^ datori a se supune poruncii domnului, fără nici o împotrivire şi justificări, aşa precum
mai înainte a fost totdeauna obiceiul». «Toată legea şi judecata să fie a domnului...».
Din relatarea textului tratatului se vede clar că Dimitrie Cantemir caută prin
invocarea repetată a datinei ţării, «>a vechiului obicei» să stabilească stări de lucruri
care să fundamenteze propriul său program politic.
Redus în esenţa sa, tratatul de alianţă, încheiat de Dimitrie Cantemir cu Petru
cel Mare, garanta independenţa ţării şi suveranitatea în graniţele ei vechi, consfinţea
punctul de vedere al domnitorului Moldovei în ce priveşte forma de guvernare
viitoare a Moldovei — instituirea unei monarhii absolute ereditare.
Credinţa în reuşita programului său se baza tot pe teoria dreptului natural
socotind că «în chip natural tot ce are un -început trebuie să aibâ pînă la urmă
şi un sfîrşit».
Evocînd teoria evoluţiei ciclice, oare consideră istoria mondială ca o succesiune
a
celorpatru monarhii — de răsărit, de apus, de sud şi de nord — socoteşte, în
momentul de faţă al epocii sale, că Petru cel Mare, după legile naturii şi mersul
natural al istoriei, este chemat să realizeze opera de distrugere a imperiului otoman
şi să elibereze pe creştinii oprimaţi de otomani.
i

Din prezentarea succintă a citorva idei cu conţinut juridic şi social politic din
opera gînditorului politic român Dimitrie Cantemir se poate trage concluzia firească
că acesta s-a afirmat în lumea cărturărească ca o mare şi impunătoare personalitate,
un erudit care se impune respectului cercetătorilor pînă în vremea noastră.

Diac. Prof. Ioan N. FLOCA*
L

EVOCĂRI

DIACONUL CORESI ÎN PLASTICA CONTEMPORANĂ
Nu avem nici o indicaţie asupra fizicului coresian. Ştim numai că a fast diacon
şi că această primă treaptă a ierarhiei preoţeşti îşi are reglementată ţinuta, atît în
viaţa de toate zilele, cit mai ales în cadrul slujbelor arhiereşti sau obişnuite.
Dacă cercetăm un regulament bisericesc, referitor la costumul clerului, ne docu
mentăm imediat asupra ţinutei treptei diaconeşti: peste haina de dedesubt, anteriul
preoţesc, strîns pe corp cu cingătoare, monahii îmbrăcau rasa, care la preoţi se numea
în vechime cabană sau cabiniţă, pe cap se purta în părţile Transilvaniei pălăria apostolicească cu boruri late şi cordea de mătase neagră, care la pălăria diaconilor era
înlocuită cu un şnur împletit gros de 1 cm .; monahii, şi dieci şi ierarhii, purtau pe
cap camilafcă, iar novicii din mînăstiri, scufa, făcută din miţe de oaie neagră. în
sfîrşit, ca semn al autorităţii pastorale, se purta baston : preoţii aveau bastoane negre
cu mănuşa de os alb şi cu o panglică de 1 om. lată şi ciucuri lungi de 2 cm. în dreptul
coapsei. Diaconii nu purtau b a s t o n i a r dacă li se aproba, avea-u bastoane 'lungi
negre, fără ciucuri.
Potcapul preoţesc, ca şi culionul la monahi, apare tîrziu .în ţinută, fiind- luat de
la monahii greci odată cu introducerea în ţările române în anul 1787, a portului
fanariot pentru civili şi cler, de către domnitorul Nicolae M avrogheni2.
Această ţinută reflectă sobrietatea locului şi funcţiei diaconeşti, cu atît mai mult
cu cît, în regulă generală, diaconul, termen care se referă la funcţia de slujitor bise
ricesc în prima treaptă ierarhică sacramentală, se încadrează şi în mecanismul adminis
trativ al înalţilor prelaţi, puţind avea diferite atribuţii complimentare, printre care se
plasează şi serviciul de reprezentanţă a acestora.
In Cartea a Il-a : Despre Episcopi, presbiterî şi diaconi, din Constituţile Stinţilor
Apostoli, cap. 44 : Diaconul trebuie să uşureze sarcina episcopului şi sâ se îngrijească
de lucrurile mai puţin importante 3.
De asemenea, în Cartea a Vil-a, cap. 31 : Despre însuşirile Episcopilor, preoţilor
şi diaconilor, se dispune : «Alegeţi-<vă episcopi vrednici de Domnul şi presbiteri şi
diaconi, oameni evlavioşi, drepţi, blînzi, darnici, iubitori de adevăr, cinstiţi, neiubitori
de arginţi, probaţi (la <bine), nepărtinitori, în stare de a învăţa cuvîntul lui Dumnezeu
şi drept interpretatori... vegheaţi şi vă rugaţi ca să nu adormiţi spre moarte ; căci
nimic nu vă vor folosd faptele cele bune mad dinainte, dacă în cele din urmă vă
abateţi de la credinţa» 4.
1.
Datele sînt extrase din Regulamentul pentru costumul clerului, alcătuit de mitropolitul Calinic al
Ţării Româneşti, în anul 1876. S-au cerut atunci, informaţii de la Atena şi din Serbia ; ceea ce trebuie
de semnalat este şi faptul că «s-a cerut şi s-a primit în natură un costum transilvănean, pe care venera
tul protopresvister Ion Petric din Braşov a avut bunăvoinţa a-1 trimite» (Cf. Pr. Grigore Musceleanu
Sachelar, Documente istorice. Costumul clerului ortodox după usu, istorie şi tradiţiuni. Cu nouă gravuri
în şase tablouri xilografice, Bucureşti,, 1878, p. 25 şi 34 — 36.
2. Ibidem, p. 29—30.
3. Pr. Gh. N. Niţu, Constituţiile Sfinţilor. Apostoli, traducere din limba greacă, teză de licenţă,
Bucureşti, 1907, p. 92.
4. Ibidem, p. 248 - 249.
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Iar «Condiţiile în care cineva (poate fi promovat în treapta diaconatului sînt sta
bilite de Sfîntul Apostol P av e l: diacoaiii trebuie să fie «cucernici, nu vorbind în două
feluri, nu dedaţi la vin mult,' neagonisitori' de cîştig urât. Păstrînd taina credinţei ân
cuget curat (I Tim. III, 8— 9)» 5.
Un adevărat profil psihologic care, transpus Diaconului Coresi, corespunde în
întregime şi nu mai poate permite unora dintre cercetătorii vieţii şi activităţii acestuia
minimalizări ad libitum ; «în solda» diferiţilor interpreţi 6 ; nelipsit de un ascuţit simţ
practic, ...cointeresat în afaceri plănuite de Johannes Benckner... întovărăşit cu Forro
Micklos care s-a găsit dispus a da chelciug şi bani... avînd în 1580 un nou tovarăş în
Lukas Hirscher7, ...«fără a fi conştient de marea ofperă îndeţpllinită... în v-iaţa sa nu
s-a învrednicit a fi decît un simplu şi modest diacon» 8; /pentru ca în ultimă exagerată
analiză a faptelor, să nu mai fie considerat de u n ii 9 -nici măcar diacon10, minimalizîndu-i-se activitatea de slujire şi opera de tipărire11. Toate aceste elemente furni
zate istoriografiei noastre vor fi analizate de către nai ipe baza documentelor braşo
vene. Au fost amintite, deoarece au tangenţe cu unele atitudini, şi aspecte plastice.
Nu trebuie omise nici una din laturile psihologice care ni-1 înfăţişează pe diaconul
Coresi ca om, în ţinută majestuoasă a funcţiei iui, date care trebuie *să servească drept
sursă de inspiraţie acelor virtuoase talente artistice care se consideră stăipînite de
dorinţa de a-1 imortaliza într-o manieră clasică, monumentală, menţinîndu -1 totuşi,
în cadrul realizărilor concrete ale vieţii.
Diaconul Coresi nu ne pune la dispoziţie date biografice, ci fapte care datate
fiind, îl încadrează în timpulşi spaţiul existenţei sale, ca o devenire permanent ascenderiTă, o personalitate puternică de precursor stăruitor şi talentat întru afirmarea noas
tră ca limbă şi conştiinţă naţională.
Încă înainte de 1556, fiind diacon la Tîrgovişte, învăţa meşteşugul tipografic în
tiparniţa logofătului Oprea, iar în anii 1556— 1557 îi devine meşter ajutor la Braşov,
tipărind Micul Octoih slavon.
Începînd cu anul 1562, Diaconul Coresi este proprietar de tipografie românească
la Braşov, având meşteri calificaţi şi ucenici pentru învăţarea meşteşugului şi primeşte
comenzi de la diferiţi comanditari luteranii, calvini şi ortodocşi.
In anuJl 1570, diaconul Coresi se dovedeşte stăpîn pe gândul şi fapta sa, de a
acţiona independent, fără nici o condiţionare din afară ori sprijin material interesat
— şi autoritar in forma de expunere, demonstrînd tuturor biruinţa prin el a scrisului
în limba română. Câştigarea procesului intentat de Laurentius Fronius ni-1 confirmă
ca ^proprietar de tipografie în continuare, avînd dreptul de a continua activitatea
tipografică în condiţii de independenţă şi libertate culturală de acţiune.
In anul 1580, diaconul Coresd este recunoscut în mjod oficial de către judele
oraşului şi districtului Braşov, Lucas Hirscher IV, supranumit «cel mare», ca fiind
«meşter învăţat într-acest lucru». Lucas Hirscher îi adresează o comandă specială,
condiţionată de patronajul ortodox al mitropoliţilor Serafim al Ţării Româneşti şi
Ghenadie al Transilvaniei, deci o comandă care nu mai poate fi «poruncă» din mo
mentul în care a fost controlată şi aprobată sub raportul rezultatelor ei spirituale.
Pr. V. Mihoc, Preoţia după Noul Testament, în «Mitropolia Ardealului», XIX (1974), nr. 4—6, p. 257.
N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, voi. I, Vălenii de Munte,
145 ; Al. Rosetti, Istoria limbii române de la origini phtă in secolul al XVlll-lea, Buc. 1968, p. 476.
Pe larg a se vedea Dr. Oct. Niţu, Relaţiile dintre «Tipografia Diaconului Coresi» din Scheii Braşo
vului şi «Tipografia Honterianâ» din Cetate, în «Biserica Ortodoxă Română»*, XCII (1975), nr. 3—4, p. 426-466;
V.Molin, Coresi editor şi tipograf, în «Biserica
Ortodoxă Română», LXXVII (1959), nr. 3—4, p. 317.
8. B. Teodorescu, Personalitatea diaconului Coresi şi rolul lui in cultura românească, în «Biserica
Ortodoxă Română», LXXVII (1959), nr. 3-4, p. 306.
9. Dan Simonescu şi V. Petrescu, Tirgoviştea — vechi centru tipografic românesc, Studiu monogra
fic cu repertoriul cărţilor vechi tipărite la Tirgovişte şi catalogul colecţiei muzeului «Cartea românească
veche» Tîrgovişte, 1972, p. 25.
10. Gebhard Blilcher, Din istoria hlrtiei şi tiparului chirilic din Braşov, in a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, în, «Cumidava», III (1969), Braşov, p. 168.
11. A. Huttmann şi P. Binder, Geneza Cazaniei a ll-a (1581) şi legăturile Diaconului Coresi cu
tipografia latină din Braşov, în «Studii de limbă literară şi filologie», voi. I, Bucureşti, 1969, p. 246;
A. Huttmann, Date vechi şi noi privind viaţa şi activitatea tipografică a diaconului Coresi, !n «Studii
şi cercetări bibliografice», XH (1973).
5.
6.
1908, p.
7.
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Deci, diaconul Coresi îşi consolidase un renume, realizase o circulaţie a tipări
turilor sale în aria ortodoxiei, creînd şi din acest punct de vedere, odată cu începutul
tipăririi cărţii liturgice in limba română, premisele separării din aria ortodoxiei grecoslavone a unei ortodoxii pe plan restrîns naţional, cu explicaţiile tipiconale în limba
română, din izvorul de limbă, de cultură al şcolii confesionale ortodoxe din incinta
bisericii «Sfîntul Nicolae» din Scheii Braşovullui.
în sfîrşit, epilogul Liturghierului slavon, din anul 1588, ne dovedeşte că diaconul
Coresi nu mai trăia, dar lăsase tipografia sa lui Şerban, fiul său, recunoscut prin
scurta lui activitate de sine stătătoare dintre 1582— 1588, deoarece prezumţia că a
murit în timpul epidemiei de ciumă din 1588 pare verosimilă 12, ca fiind meşter mare
al tiparului românesc, angajînd, ca şi tatăl său, comenzi atît în Braşov cît şi în alte
centre culturale româneşti.
Pentru nod sînt suficiente aceste date biografice, pentru că omul Coresi să urce
pe soclul nemuririi, rămînînd de-a pururi în conştiinţa naţiunii noastre şi sub privirea
tuturor generaţiilor, aşa cum a fost între colaboratori vrednici, înaintaş proeminent,
trudind cu migală şi pricepere, cu dragoste pentru adevăr şi neam, la dăltuirea limbii
noastre literare.
De ce atunci, dacă aceste trăsături ale personalităţii diaconului Coresi sînt atît
de evidente şi uşor de desprins, nici o mînă de artist nu l-a conturat şi dăltuit pînă
acum aşa cum a fost ca fond, trecînd peste cunoscuta formă a chipului său adevărat ?
Pînă în momentul de faţă avem cinci încercări de prezentare a Diaconului Coresi.
Cinci chipuri ale lui Coresi care nu au nimic comun între ele, fapt care denotă lipsa
de documentare a artiştilor creatori, deoarece un om, cunoscut în întregime ca formă
şi fond datorită marilor lui realizări pe tărîmul cultural-duhovnicesc, nu poate fi
redat deoît unul şi acelaşi în cadrul ambianţei lui de lucru, indiferent de materialul
plastic întrebuinţat astăzi.
Au apărut în ordine cronologică :
*
— Un diacon Coresi pictat, în cadrul marii fresce a otitorilor din holul bisericii
«Sfîntul Nicolae» din Schei, de către pictorul Costin Petrescu, tn anul 1942;
— Un Coresi sculptat, în mărime-machetă, propusă în anul 1970 spre acceptare
forului conducător a'l Municipiului 'Braşov, pentru o statuie în mărime naturală, într-una din «pieţele» oraşului, autorul fiind sculptorul Mihai Meiu din Bucureşti;
— Un Coresi în gravură, tip minigrafică, creaţia graficianului braşovean Helfried
Weiss şi prezentat sub formă de Ex-libris de bibliotecă ;
— Un Coresi în metaloplastie, tip tablou, ştanţare realizată în anul 1971, de
specialistul în metaloplastie Neculai Renel din Şcheii Braşovului, în foiţă de cupru,
care permite o bună reliefare a chipului Diaconului Coresi, plasat în tipografie, lucrînd
cu un ajutor la presă, în fundal aflîndu-se un tânăr cu straiţa şi braţele pline de
cărţi, gata de plecare ;
— Un Coresi pictat în manieră pur idealistă, spiritualizat, meditativ, ca într-o
rugăciune de iniţiere, cu mărturisiri tainice, şi implorare de har, operă a pictorului
braşovean Florin Butnaru, tablou expus în cadrul unei expoziţii personale în anul 1972.
Nici una din reprezentările plastice enumerate nu ’ corespunde adevărului.
Cel mai apropiat de climatul fenomenului coresian, de chipul şi ţinuta misiona
rului în plină acţiune şi într-un cadru mai semnificativ pentru munca lui tipografică,
pare a fi stanţa în metoplastie a lui N. Renel. Artistul a individualizat pe diaconul
Coresi, scoţîndu-1 din fresca pictorului C. Petrescu, unde tipograful şi răspînditorul de
carte românească apare parcă prea calm, siguranţa de sine fiind explicată poate de
patronajul preoţilor din Şchei şi al voievozilor care au ctitorit pe parcursul unei sute
de ani, biserica «Sfîntul Nicolae», întreeîndu-se cu danii pentru mîntuirea sufletului
şi spre a o monumentaliza, în raport cu prezenţa ei faţă de acţiunile prozelite.
Cel mai minimalizat valoric, prin necunoaşterea omului şi operei înfăptuite, este
Coresi în minigrafica lui Helfried W eiss: un simplu lucrător breslaş,cu şorţ şi mîneci
suflecate, care învîrte la presă, ca un angajat la o muncă dirijată, trebuind să m ă
rească teancul de volume de lîngă teasc.
Concepţia este veche şi menţinută antidocumentar, deci cu nimic coresiână din
punct de vedere al stadiului actual al cercetării ştiinţifice. Dar şi ca inspiraţie artistică
12.
A. Huttmann, Primele măsuri antiepidemice în contra cium ii in Braşovul secolului al XVI-lea,
mss. Comunicare la USSM-Filiala Braşov, secţia Istoria medicinii, şedinţa din 14 oct. 1965.
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i se poate contesta originalitatea, presupunîndu-i-se o obligaţie de a se încadra într-un
fel anumit de interpretare a realităţii. Şi vom ve'dea de ce :
Se păstrează în patrimoniul artistic al Braşovului, in colecţia de picturi şi desene
ce onorează viaţa culturală din trecut, un taiblou realizat de braşoveanul Miess, în
anul 1897. Cu acest tablou, cărturarul cercetător al epocii coresiene Dr. Pavel Binder
şi-a ilustrat într-un mod cum nu se poate mai corespunzător articolul închinat come
morării a «475 de ani de la naşterea marelui umanist transilvănean Honterus»13.
Considerîndu-1 un document preţios în sprijinul afirmaţiilor noastre, îl repro
ducem însoţit de cîteva precizări elocvente : în partea stîngă a tabloului, o uşă de
largă comunicare a camerei fin care îşi desfăşura activitatea de cărturar Johannes
Honterus, fără îndoială an locuinţa sa familială din Uliţa Neagră (actuala str. N.
Bălcescu), cu atelierul tipografic propriu-zis, ne permite să admirăm pe un activ
lucrător tipograf care presează în teasc o coală de tipar pe care, în camera din
faţă, o corectează însuşi Honterus, şi colaboratorii săi principali.
Ca şi într-o comparare de texte, alăturarea Ex-libris-ului xilografiat de H. V^eiss,
de activitatea atelierului honterian din tabloul lui Miess, nu putem face decît o
simplă remarcă: graficianul Helîried W eiss contribuie numai cu adaosul bărbii la
chipul lucrătorului şi cu nominalizarea acestui lucrător tipograf, ca fiind diaconul
Coresi, creîndu-se astfel un document depăşit la ora actuală.
Acum patru sute de ani, mai marii Braşovului au dus tratative cu el, nu l-au plătit
ca salariat al teascului honterian din Cetate, ci i-au solicitat şi şi-au onorat comenzile
la tipografia lui din Şcheii Braşovului, unde avea angajaţi şi făcea şcoală tipografică,
aşa cum o afirmă în mod categoric Judele Lucas Hirscher, în anul 1581 : «...Noi o
deademu Iu Coresi diaconului, ce era meşter învăţatu într-acestu lucru, de o scoase
din cartea sîrbească pre limba rumânească, împreună şi cu preuţii de la besearica
Şcheailor, de lîngă cetatea Braşovului, anume popu Iane şi popa Mihai» (...) «iară eu
nu mai curaţi den aveare, ce-mi era dăruită de Dumnezeu, a da la acestu lucru, ce dedu
lui şi ucenicilor lui de să (tipărească aceasta icarte Evanghelie cu învăţătură»14.
Această mărturisire oficială nu mai înseamnă nici patronaj direct luteran nici activitate
salariată în tipografia honteriană, nici interpretări paralogice în legătură cu poziţia
judelui Lucas Hirscher, care a fost aceea de simplu editor al Evangheliei cu învăţătură
şi nicidecum de «patron» ,pe linie confesională sau meşteşugărească.
S-a pus în discuţie, în ultimele lucrări ale istoriografilor faptele de cultură româ
nească, tema autenticităţii calităţilor profesionale ale diaconului tipograf, manifestîndu-se o îndoială şi asupra funcţiei lud de diacon, Ca şi asupra recunoaşterii acestor
calităţi din partea contemporanilor săi, tatu-l reducîndu-se la o simplă traducere a
formulei de recomandare din citatul de mai sus, după textul predosloviei «Evangheliei
slavone» care a servit de model tipăriturii coresiene.
Fără îndoială că pentru acel secol, al X'VI-lea, însuşirea unei formule de expri
mare exactă a unei idei putea fi considerată ca ceva normal, departe de a fi un
condamnabil iplagiat, aşa cum am declara astăzi în mod obişnuit numeroase parafraze
cu deosebită măiestrie intelectuală, sau idei împrumutate de la alţii.
în cazul diaconului Coresi atestările scriptice pot fi convingătoare prin această
aparentă formulă 15, dar nu ne putem opri la acest stadiu al cercetărilor. Nu contează
modul de a formula caracterizarea, ci numai dacă persoana discutată merită sau nu
ace;asfă caracterizare. Ori, din momentul ce a apărut în predoslovie — şi poartă sem
nătura de confirmare a acelora care au comandat cărţi şi care erau de înaltă auto
ritate politico-administrativă — , ea nu mai poate fi considerată formulă, de tip imitativ,
ci fapta tipografică de la 1581 şi cele ce au urmat demonstrează că diaconul Coresi a
avut asemenea calităţi de mare meşter învăţat, adică priceput, bine specializat. Acei
care l-au recomandat ca tehnicitate şi competenţă de fond şi formă, au considerat că
predoslovia «zabludoviană» i se potriveşte de minune şi diaconului român.
Dar se ivesc şi noi aspecte ale problemei. Cunoştea judele Lucas Hirscher textul
original al predosloviei Evangheliei tipărită la Zabludov, în anul 1569? Cine i l-a
13. Articol publicat în rev. «Astra» — Braşov, nr. 9
14. A. Sacerdoţeanu, Predosloviile cărţilor româneşti,
15. Petre Ştefan, Tipograful Coresi, logofăt pămîntean,
reşti, p. 19; A. Mareş, *Cînd a m urit Coresi ? în «Limba

(88), V III
(1973), p. 5.
I, 1508 — 1647, Bucureşti, 1938, p. 53.
în «Limbă şi literatură», XVIII, 1968,Bucu
română»,
XXI(1972), nr. 2, p. 155 — 158.
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‘tradus şi i l-a pus La dispoziţie'? Cei din Braşov, sau i-a parvenit de la Mitropolitul
Serafim din Tîrgovişte ?
Dacă nu mai trăia diaconul Coresi la acea dată a întrebuinţării predosloviei (1581),
ce motive existau, ca să fie lăudat el şi nu meşterii care tipăreau în momentul acela
pentru Lucas Hirscher ? Şi cine erau aceştia ? Dacă erau tot popa Iane şi protopopul
Mihdi, ca isprăvitori ai ediţiei, de ce nu au fost tfecuţi măcar în al doilea epilog ca
tipografi executori ? Noi credem că diaconul era prea matur şi îşi integra activitatea
din perioada 1580— 1581, în contextul tacelei modestii pe care ţi-o conferă conştiinţa
priceperii şi mai ales recunoaşterea oficială a ei, de către o autoritate ostilă în fond,
dar dominată de evidenta recunoaştere generală că numai Diaconul Coresi şi tiparniţa
lui erau executanţi de fapt ai ediţiei, ceea ce nu a mai obligat pe Coresi să repete
că el, sau oficina lui tipăreşte cartea. .Tipograful din Şchei era fericit că după două
decenii de activitate meritorie susţinută, i se recunoscuse valoarea şi mesajul ce i se
încredinţase de obştea românească a Şcheilor. Putea bătrânul să moară fericit, cu vatît
mai mult cu cit prin această tipăritură se «reabilita» dogmatic, iar cartea liturgică în
limba română putea circula fără restricţii, demnă de biserica ortodoxă a românilor.
Documentarul coresian contemporan se află în circulaţie cărturărească de mult
mai multă vreme decît ar fi avut nevoie fiecare artist plastic în parte, pentru infor
marea necesară asupra omului şi operei lui din
punct de vedere al istoriei limbii,
literaturii şi conştiinţei naţionale şi pentru găsirea celei mai corespunzătoare maniere
de reprezentare plastică a diaconului Coresi. Stimulul care trebuie să înaripeze mîna
artistului în conturarea şî dăltuirea chipului coresian, îşi află originea în inima seco
lului al XVI-lea, în acel prim climat umanist şi prin aceasta, cel mai crucial început
de afirmare a culturii româneşti în limba proprie, fixată de el pentru totdeauna în
literele tiparului şi nu prea departe ca timp faţă de anul apariţiei şi răspîndirii revo
luţionarei arte tipografice în marile centre culturale ale continentului nostru.
•Artistul care va reuşi să dăltuiască profilul psihologic al omului integrat impe
rativelor vremii lui, imprimînd marmorei sau bronzului o expresie de conştientizare
supremă şi certitudine de reuşită în întreaga ţinută, va transpune nemuririi imaginea
de-a pururi vie a diaconului creator de istorie cultural-naţionnlă.
Fără a ne putea explica altfel atitudinea decît prin entuziasmul subiectiv de
moment faţă de noutate şi inedit, reprezentarea minigrafică a diaconului Coresi con
cepută de Helfried Weiss s-a bucurat de o acceptare imediată din partea entuziastului
colecţionar Braşovean de ex-li'brisuri, Emil I. Bologa, care a reuşit să organizeze în
cinstea «Anului internaţional al cărţii 1972», «prima expoziţie de ex-libris», sub auspi
ciile Bibliotecii Municipale Braşov şi a recomandat-o în cuvîntul de deschidere ce i
s-a oferit cu ocazia vernisajului expoziţiei, ca cel mai valoros şi reprezentativ însemn
de carte pentru cartea şi tradiţia cărturărească a Braşovului românesc». Vernisajul
primei expoziţii de ex-libris care onorează oraşul nostru, prin începutul şi ineditul pe
care îl reprezintă în acest domeniu, nu pare întâmplător, dacă legăm acest eveniment
de prima carte tipărită în limba noastră tot în acest oraş de un Coresi, care apare
azi pe primul însemn de carte al bibliotecii noastre, într-o valoroasă gravură de lemn,
realizată de graficianul braşovean Helfried Weiss» 16.
De asemenea, cu definirea acordată ex-librisului, de a fi «un mesaj şî în acelaşi
timp un document definitoriu, care se exprimă prin arta, stilul, concepţia compoziţională,
imaginaţia şi expresivitatea ce ştie să i-o confere artistul (s.n.)»i17 minigrafia lui
Helfried Weiss a fost aprobată şi de conducerea bibliotecii municipale Braşov, ca
«simbol al proprietăţii bibliografice» 18, şi ca o realizare meritorie la început de drum :
«Cu acest prilej prin talentul graficianului Helfried Weiss, începînd de astăzi biblioteca
posedă un ex-libris al ei» 19.
16.
Emil I. Bologa, Ex libris, în broşura «Prima expoziţie de ex libris, 23 februarie — 8 martie,
1972», Biblioteca Municipală, Braşov, p. 3.
17. Ibidemr p. 4.
18. Ibidem.
19.
P. Istrate, La început de drum, în broşura «Prima expoziţie...», p. I. Presa braşoveană s-a
arătat tot atît de entuziastă fată de «Imaginile emblematice ale Braşovului, executate de Helfried Weiss
(...) adevărate pledoarii în sprijinul educaţiei patriotice şi estetice a publicului... cu argumentate valenţe
educativ formative», cf. Constantin Hîrlav, Prima expoziţie ex-libris, în «Drum nou»», nr. 8442, Braşov,
1 martie, 1972, p. 2. Amintim aici şi faptul că minigrafia lui H. Weiss a fost prezentată de Dr. E, I.
Bologa în cadrul unui panou oficial expus la Helsingor (Danemarca), cu ocazia celui de-al XlV-lea Con
gres al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Autorilor de Ex-librisuri care a avut loc în august 1972
şi unde ţara noastră a fos{ reprezentată de către Domnia sa în calitate de observator (cf. Viorel Dum
bravă, Un premiu pentru România, interviu înserat în «Drum nou», nr. 8601, Braşov, 5 septembrie 1972, p. 3.
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Considerăm că dacă s-a pus, cîndva, în discuţie posibilitatea însuşirii de către
bibliotecile noastre publice a unor asemenea însemne proprietare, atunci Bibliotecii
Centrale a Braşovului i se cuvenea numai un ex-libris tematic care să actualizeze
lumina de zori a Astrei, pe un fundal cu chipurile cărturarilor de atunci, cuvenindu-i-se central locul de iniţiator şi ctitor al bibliotecii braşovene, profesorului şagunist
Alexandru Bogdan, fratele cărturarilor Ioan Bogdan şi Gr. Bogdan Duică.
Un ex-libris cu tematică coresiană nu poate aparţine decît Şcheilor Braşovului,
bibliotecii muzeului de istoria culturii, pe care l-a organizat şi condus în acest centru
românesc Ion Colan şi bineînţeles un Coresi mai aproape de realitate, aşa cum a
reuşit, în acceptabilă măsură, grarvorul <şcheian N. Renel.
Diaconul Coresi aparţine Braşovului românesc, chipul lui se cuvine prezent în
incinta Şcheilor, în slujba culturii şi credinţei cărora şi-a înthinat întreaga activitate,
pentru ca prin ei şi prin curajul şi dîrzenia luptei lor de afirmare să ctitorească
neamului întreg cartea românească tipărită. .
Perseverenţa şi tenacitatea cu care s-a înarmat diaconul Coresi, făcînd faţă noilor
confesiuni creştine ale Transilvaniei, s-au dovedit pînă la urmă ca fiind de fapt afir
marea ortodoxiei româneşti şi triumful limbii române în biserică.
Nu a fost singur în această luptă şi de aceea nu poate fi reprezentat niciodată
singur, decît ca figură centrală, între cei cîţiva dascăli şi preoţi cărturari, convinşi
de misiunea ce le revenea în acea vreme de criza spirituală şi îndoială confesională.
Diaconul Coresi trebuie să arate între ei ca cel mai activ, avînd o privire ageră,
un chip cu trăsături voluntare, stăpîn pe sine şi pe meşteşugul său misionar, conştient
de ceea ce face şi ce poate realiza.
Macheta sculpturii artistului Mihai Meiu din Bucureşti prezintă din imaginaţie un
diacon fără culion, ceea ce este o imposibilitate în canoanele de comportare ale vremii
de atunci; diaconul Coresi este înfăţişat cu părul în plete libere, ceea ce este inaccep
tabil, şi de influenţă slavă, fiindcă preoţii purtau în vechime părul lung adunat în
codiţă la ceafă, iar codiţa era introdusă sub gulerul cămăşii ; atitudinea în mers e ca o
angajare în bătaia unui vlnt ce preface o îmbrăcăminte subţire numai falduri, drapate
pe corp ca într-o formulă sculpturală feminină (?). Hainele preoţeşti, rasa şi giubeaua
erau confecţionate din postav sau dimie tare, de obicei abaua românească ţesută în
|casa, din cînepă şi in, mai ales în secolul al XVJ-lea, cînd postavul breslaşilor saşi
sau cel de import erau atît de scump, iar industria casnică şcheiană putea acoperi
nevoile populaţiei româneşti locale.
Nici chipul meşterului tipograf chiar fără culion şi potcap, nu spune nimic, n-are
nimic din spiritul personalităţii diaconului Coresi, care trebuie să apară statuar ca un
simbol al realizărilor şi triumfului omului urcat prin calităţile lui pe soclul nemuririi.
Pentru că, repetăm, diaconul Coresi a fost un militant în aria ortodoxiei, un luminat
în concepţia despre om şi viaţă, omul trebuind să trăiască în mod conştient senti
mentul religios, eliberîndu-se de bigotism, de superstiţii şi de magie, fiind convins
ca român, că prin cultura bisericească se afla pe drumul larg al culturii poporului
român.
Putem aminti pentru documentarea artiştilor plastici un paragraf semnificativ din
Cronica protopopului braşovean Radu Tempea II 20>care scrie că în anul 1731, episcopul
Inochentie al Rîmnicului trimite preoţilor bisericii «Sfîntul Nicolae porunci cu orînduiala serviciului după pravilă şi a comportamentului preoţilor : «Şi iară poruncim fieştecare preot şi diacon pentru cinstea darului şi a preoţiei lui să-şi facă haine de postave
şi să poarte cizme iar să nu fie slobod să poarte haine albe şi opinci, ca să se osebească cinstea portului preoţesc... pentru să nu se micşoreze cinstea darului preoţesc...».
întărim această afirmaţie cu cîteva imagini* de epocă, pe care ni le-a transmis
un album din secolul al XVTI-lea, conţinînd 92 de acuarele privind costumul specific
tuturor profesiunilor şi categoriilor sociale. Autorul acestei opere artistice originale
este necunoscut, ca şi autorii unor copii ce s-au realizat pe plan transilvănean. Impor
tanţa documentării pentru tema noastre este copleşitoare, deoarece avem la îndemînă
20.
O. Scheau şi Livia Bot, Radu Tempea, Istoria Sfintei biserici a Şcheilor Braşovului, Bucu
reşti, 1969, p. 138 (pagina-Cronică mss. 65 r.) apud Sterie Stinghe, Istoria besearecei Şcheilor Braşovului
(tnanuscript de la Radu Teinpea), Braşov, 1899, p. 107.
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cele mai autentice informaţii în legătură cu îmbrăcămintea obligatorie pentru anumite
trepte din i'erarhia cleruLui ortodox, cu atît mai mult cu cît autorul le precizează
rangul prin text corespunzător şi colorit adecvat.
Le redăm întocmai şi ne asociem părerii £ă tradiţia costumaţiei s-a dovedit aproape
în întregime conservatoare pînă astăzi21.
Nu putem să încheiem aceste opinii, pe care le-am considerat necesare în justi
ficarea recenziei critice asupra operelor unor artişti plastici braşoveni şi din alte
regiuni -ale patriei, decît cu vizunea de perspectivă pe care, încă din anul 1901, a
recomandat-o posterităţii, deci şi nouă celor de acum, neobositul cercetător al activităţii
coresiene, braşoveanul prof. N. Sulică22. «E o figură impozantă în istoria culturală a
neamului, figura diaconului Coresi, căci înălţătoare este lupta vieţii sale. E o luiptă
pentru principii, pentru ideala viaţă a diaconului Coresi. E o dramă însufleţitoare şi
plină de cele mai interesante şi instructive peripeţii activitatea culturală de peste
două decenii a lui Coresi, căci luipta vieţii sale înseamnă primul triumf al culturii
noastre naţionale : triumful limbii româneşti.
Astfel, ca părinte al literaturii culte la români, diaconul Coresi devine prototipul
luptătorului cultural la Români şi pentru toate timpurile izvor viu de inspiraţie pentru
orice întreprindere culturală românească...
A aprecia după merit o figură culturală de mărimea diaconului Coresi înseamnă
a te dezbrăca mai întîi de vederile avansate ale prezentului, a te transpune în haina
contemporaneităţii şi din nemijlocită apropiere, a măsura conturile-i de mărime după
raporturile strînselor împrejurări culturale de atunci. Din micimea împrejurărilor, între
care a lucrat şi din mărimea efectului ce l-a avut activitatea lui asupra vremurilor
următoare, trebuie extrasă valoarea şi importanţa istorico-culturală a unui Coresi».
Şi deci şi reprezentarea psaltică a unui asemenea mare om.
Pe asemenea linii de descriere a personalităţii coresiene s-a pornit şi versul. Tot
document plastic se poate numi şi prezentarea omului în ritmul faptelor sale totale
sau parţiale.
Cea dinţii întilnire cu documentul poetic aniversar ne-a oferit-o Telegraful român
de la Sibiu, prin pana măiestrită a poetului Pr. Nicolae Modoiu din Braşov23.
CORESI
*

Am spus istoriei : dă-mi chipul lui, / Am spus legendei : dărmi chipul lui / Am
spus acestor cărţi / de sub vitrina de sticlă : / O, daţi-mi chipul lui / Şi istoria, le
genda / Şi cărţile poleite de vreme / S-au prefăcut într-un nor auriu / Şi l-am văzut
din nou viu.
în tradiţia cultural-provincială a revistei Familia din Oradea s-a înscris poezia
poetului Ştefan Tascianu din Şcheii Braşovului : 24 Coresi cobora din evlavii în urbea
bătrînă / Cu ochi luminoşi şi adînci de fîntînă / Lumini de lebede înfloreau manuscrise
/ Crestate cu slova şoptită de vise...
In lirica Astrei braşovene, deşi nu nu poate fi corespondenţă de sens între fapta
lui Coresi şi denumirea de coresiană a oricărei debutări în arta poeziei 25 — s-a inserat
un Goresi în viziunea tînărului poet Dumitru B ălăeţ:
21. Eugen Barbul,

Cluj, 1935, p. 6. E vorba de un
codice vechi, pictat, descoperit de scriitorul Thim în Biblioteca Universităţii din Graz (Austria) intitulat
Kostumbilder-Buch. De asemenea Kostumebilder am Siebenbiirgen, Tabulae pictae et coloratae, în care
60 acuarele sînt aproape identice cu cele din albumul din Graz. Biblioteca Universitară din Cluj posedă
o copie după albumul Graz, copiere executată în condiţii bune de pictorul clujean Gavril Simon.
Din cele 99 de acuarele, 24 sînt figuri româneşti din Transilvania şi Ţara Românească. Inscripţiile ce
însoţesc acuarelele sînt într-o germană apropiată de dialectul săsesc din Ardeal ceea ce «ne face să
credem că autorul a fost un pictor sas din Transilvania» (p. 5). Clişeele pe care le prezentăm poartă
numerele din albumul-Graz : fig. 4, Popă român, de la sat ; fig. 85 ; un călugăr rom ân; fig. 9, un
preot român ; fig. 57, un episcop român.
22. N. Sulică, Un capitol din activitatea diaconului Coresi, Dizertaţiune 1—2 august 1901. Şimlăul Silvaniei, în «Anuarul societăţii pentru crearea unui fond de teatru român», Braşov, 1902, p. 5 şi 20.
23. Nicolae Modoiu, Coresi, în «Telegraful român» an. 118, nr. 35 — 36, din 15 sept. 1970,
Sibiu, p. 24.
24. Ştefan Tosceanu, Coresi, — în «Familia», 7 (107), nr. 3 (67), din martie 1971, Oradea.
Costume româneşti din veacul
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Coresiana
Prea bunule Coresi / Cînd tu duceai desaga cu litere străbune / pe munţii cei înalţi şi
eu visam cu tine / la ritmurile mele în ivire...26.
Iar în volumul intitulat simbolic «Scripturile române» poetul Vasile Diaconescu 27
ne prezintă o machetă, în viziunea fragmentară (intitulată) Diaconului Coresi : Hans
Beagnăr^ dumnealui cinstitul jude / Chematu-m-a la vrednică ispravă ; / Ci eu aflat-am,
la Braşov, zăbavă : / Cu sfinte cărţi m-am izbăvit de trude...
*
S-ar cuveni să amintim aici şi aspectele sub care este prezent diaconul Coresi în
muzeistica braşoveană, ca şi în cadrul turismului românesc tematic-educativ. Sînt as
pecte ce pot documenta pe artistul plastic, dar încă insuficiente pentru o viziune monu
mentală asupra fenomenului cultural Coresi.
Coresi-omul trebuie să fie la înălţimea faptelor sale, care au dat neamului nostru
o epocă rară, scurtă dar uriaşă : prima ridicare din creştet a neamului românesc dintr-o
dată pe culmea adevăratei istorii, istoria cugetului său.
Stă scris pe prima pagină a acestei eroice epoci, aşa : «Cu mila lui Dumnezeu
eu diaconu Coresi, deaca văzui că mai toate limbile au cuvîntul lui Dumnezeu în
limba lor, numai noi Rumânii n-avămu...»28 tipărind limba rumânească, pentru prea
mărirea unei limbi româneşti unitare, de-a pururi unitară pe un pămînt românesc
unitar.
Iar dincolo, la celălalt capăt al acestei prime epoci de creştet românesc, cu stei
dfc vulturi, s-a prins la porţile viitorului de milenii pecetea pohtei româneşti de tre
zire la viaţa Unirii de-a pururi : «Cu mila lui Dumnezeu, Io Mihail Voevod, domn al
Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei».
Pecete românească, ca un revers de faptă şi mai uriaşă, la cugetul de uriaş al
cărturarului deschizător de porţi. Căci diaconul CoTesi, ştiind să treacă de porţile
Cetăţii şi de toate vămile văzduhurilor Reformei, a fixat în Şcheii Braşovului tiparniţa
neamului, deschizînd poarta cea mare a neamului său către istoria lumii.
Pe acest diacon Coresi îl vrea Braşovul contemporan, amplasat acolo, Intre
şcoala şi biserica «Sfîntul Nicolae» din Schei, monumente fără de care nu ar fi putut
exista adevăratul Coresi. Deoarece, în această străveche şcoală românească, printre
cele dintîi atestată pe cuprinsul patriei şi-n incinta unei biserici ctitorită de voievozi
români şi întărită în continuare cu daniile voievozilor din toate ţările româneşti, toc
mai pentru a deveni din ce în ce mai monumentală, spre a corespunde epocii pe care
a creat-o şi trebuia preamărită peste veacuri — numai în acest centru al rezistenţei
şi afirmării româneşti plenare, putea să fie Diaconul Coresi ctitor al istoriei limbii
româneşti tipărită.
Un asemenea Coresi aşteaptă în Şcheii Braşovului pe artistul care să dăltuiască
granitul faptelor epocale.

Dr. Octavian NIŢU

\
25. Revista «Astra» ... acordă pentru poezie un spaţiu intitulat «Coresiana».
26. Dumitru Bălăeţ, Coresianăy în Astra literară, supliment la Astra, nr. 2, februarie, 1972,
p. VI — VII.
27. Vasile Diaconu, Scripturile române , ed. Albatros, Bucureşti, 1975, p. 14.
28. Aurelian Sacerdoţeanu, Predosloviile cărţilor româneşti I, 1508 — 1647, Bucureşti, 1938, p. 37 —
38 ; epilogul la Psaltirea românească (1570), vezi şi epilogul la Psaltire slavo-română (1577), op. cit., p. 40.
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Zoe D u m i t r e s c u-B u ş u l e n g a , Renaşterea. Umanismul şi destinul
artelor, Ediţie integral revizuită şi adăugită, Editura «Univers», Bucu
reşti, 1975, 291 p.
Intr-un stil vioi, cursiv şi atrăgator, autoarea ne arată — după preliminarii în
care prezintă «explozia rinascimentală» în cadrul unor consideraţii de istorie a cultu
rii — căile ce duc la noul umanism, pentru ca apoi să ne înfăţişeze tabela de valori
a noului curent. Astfel de la sublinierea : «curentul umanistic al Renaşterii s-a consti
tuit pe nişte solide temelii, într-o continuitate evidentă şi printr-un proces lent de
adaosuri şi transformări extrem de complicate», autoarea trece la precizarea :
Curentul umanistic a încercat «stabilirea unei noi ordini de repere». «S-a creat o
tablă de valori nu noi, ci preexistente, dar altfel dispuse, s-au alăturat concepte vechi
de cîmpul unor noi experienţe şi descoperiri, s-au revăzut şi resistematizat relaţiile
om-om, om-natură, om-divinitate, s-a lărgit enorm orizontul cunoaşterii în afară şi
înăuntru, s-au exaltat puterile omeneşti creatoare». Apoi adaugă : «...tabla de valori
a umanismului, tinzînd parcă spre împlinirea unei filozofii a măsurii, a cumpătării,
a moderaţiei şi respingînd mereu orice încercare de a face să se creadă în vreo
putere a Fortunei. De asemenea : «Oamenii aceştia ai secolului al XVI-lea, oricît ar
fi fost de savanţi, de erudiţi, nu mai puteau adăuga nimic la tabla de valori etice
şi estetice, definitiv stabilită de secolul anterior» (p. 96).
în continuare sînt prezentate trăsăturile majore — fundamentale şi caracteristice
— ale umanismului Renaşterii pe laturile lui principale; artele (p. 110— 139), lite
ratura platonizantă (p. 138 — 182), literatura burlescă (p. 183 — 247), încheind cor
pul propriu-zis al cărţii cu amurgul titanilor (p. 248—265).
Toate aceste laturi ale umanismului Renaşterii sînt înfăţişate cu o deosebită
pregnanţă şi concludentă pe baza unui material — ilustrativ şi documentar — foarte
bogat şi divers, scoţîndu-se în relief filonul viguros şi intrinsec al spiritului uman
renascian.
în concluzii (p. 266 — 275), autoarea prezintă — într-o pregnantă sinteză şi
subliniere — caracteristicile fundamentale şi esenţiale ale umanismului Renaşterii,
plus liniile lui mari de dezvoltare. în nesfîrşitul drum al devenirii omului şi ideilor,
ciclul «european» are trăsături caracteristice şi o evoluţie specifică. în acest context,
este arătată influenţa prodigioasă a modelului grecesc de cultură şi constituirea
umanismului Renaşterii în ceea ce are el mai substanţial şi mai caracteristic, cu
exemplificări adecvate şi edificatoare !
Din pregnanta caracterizare «a evului umanismului renascimental pe care ne-o
oferă atît de copios autoarea, desprindem şi reţinem : «Dintr-un pios şi admirativ
impuls de imitaţie faţă de o etapă de cultură de mult revolută, a ieşit de fapt o nouă
vîrstă, un nou ev cu particularităţi de destin de cultură cu totul originale, un ev
de sinteze şi concilieri tinzînd, încă o dată în
istoria europeană, spre solidaritate
şi unitate intelectuală» (p. 33). Astfel, «umanistul cere oamenilor vrednici să intre în
larma lumii în plină viitoare citadină pentru a da, lui Dumnezeu şi oamenilor, ade
vărata lor măsură» (p. 42). «Aşadar, bunătatea şi virtutea, valori eterne, alcătuiesc
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o importantă parte a umanismului, tinzînd la perfecţionarea şi împodobirea omului»
(p. 47); «pentru primii umanişti imitaţia antichităţii nu era literă moartă, ci imbold
spre înălţare intelectuală şi trăire plenitudinară» (p. 52). Umaniştii sînt «doritori de
a reface cît mai complet fenomenul antic» (p. 56). «Toţi simţeau aceeaşi fierbinte
dorinţă, acelaşi imbold irezistibil de a consacra, de a cosmiciza locuri noi, nemai
văzute dîndu-le dimensiuni, ordonîndu-le, rotunjindu-le, integrîndu-le în sfera celoi
create (p. 74). De asemenea, «mersul mereu ascendent al raţiunii dă omului încre
derea într-un program nelimitat de cunoaştere şi stăpînire a lumii. De fapt, fiinţa
omenească îmbrăţişează sau cuprinde în sine toate puterile lumii» (p. 81). începînd
cu Pico, «umanismul încetează de a fi numai imitaţie a Antichităţii, şi solară, raţio
nală interpretare a surselor ei filozofice, chiar a miturilor şi tainelor ei. Cu el se
arată, deşi încă în unificări luminoase, partea noptatică, saturniană a Renaşterii»
(p. 89). Cele două feţe ale Renaşterii s în t: «cea de plăcere epicureică fără frîu, fără
lume îi face pe umanişti să fie «prea încrezători în capacitatea lor de a cuceri absoscrupule şi cea de gîndire şi artă». Antropocentrismul concepţiei umaniste despre
lume îi face pe umanişti să fie «prea încrezători în capacitatea lor de a cuceri abso
lutul». «Omul Renaşterii aspiră ... spre armoniile supreme ale unui univers desăvîrşit». «Renaşterea arată, în toată morfologia ei, o aprigă sete de structură, de cen
trare, izvorîtă dintr-o concepţie filosofică raţionalistă şi urmînd modelele antichităţii
clasice», dorind cu orice preţ să întreacă pe înaintaşi.
«Cel mai mare şi mai sintetic gînd al Renaşterii europene, acela al lui Shakespeare se concretizează în cel mai mare dramaturg al lumii, la care timpul este «cauza
dialecticei scurgeri a vieţii, a întrepătrunderii fenomenelor, a amestecului de viaţă
şi moarte». Ca «uriaş al creaţiei, deasupra timpului distrugător», «Shakespeare se
înalţă în spirit pe dimensiunile sale autentice». «Ca un geniu autentic, Shakespeare
leagă mereu în el trecutul cu viitorul, el se află mereu în perspectiva antichităţii
şi Evului Mediu pe care le vede ca un om al Renaşterii şi anunţă astfel, prin sinteza
acestor trei etape de cultură europeană cîştiguri pentru sensibilitatea modernă, pentru
toate secolele care vor veni. Iar la el, fiiosofia platonizantă iese din convenţia în care
se cufundase la sfîrşitul Renaşterii, se amestecă în imagini artistice şi fecundează astfel
o mare expresie lirică a dramei omeneşti».
Don Quijote şi Hamlet «au strîns în ele elanul enorm, idealul superb al umaniş
tilor avântaţi într-o lume necoaptă pentru frumuseţe şi desăvîrşire, ca şi căderea lor
tragică, obosea'la şi stingerea lor». De fapt, toate speciile rinascimentale «urmează tra
iectoria generală a fenomenului acestuia de cultură, ascendentă la început, stînd doar
o clipă în desăvîrşire, apoi declinantă, deşi însoţită de un strălucit apus». «începută
cu atîta încredere şi pasiune..., marea mişcare a Renaşterii umanistice şi literare obo
seşte după mai bine de două sute de ani în Italia şi după aproape o sută în Europa».
Dar «valoarea mare a curentului umanist stă în realizarea unităţii de conştiinţă
a intelectualilor europeni, care au dovedit comunitatea apartenenţei lor la sursele
culturii antice greco-latine».
Forţa considerabilă de expansiune a umanismului Renaşterii este prezentată de
autoare în modul următor : «Din umanism rămîne, de fapt, doar umbra, dar spiritul lui
abia acum începe să permeeze încă o dată Europa, reamintindu-i nobila origine şi întărindu-i, poate pentru întîia oară, conştiinţa unităţii posibile, măcar pe plan intelectual.
Fiindcă umanismul se întinde vertiginos peste Europa în special în anii de amuig ~ai
strălucirii italiene. Curentul devine european propriu-zis în secolul al XVI-lea sub
înrîurire italiană într-adevăr, cu cîteva modificări esenţiale, deşi poate nu izbitoare,
dovedind ca vremea plenitudinii doctrinare, ca şi a modelelor clasice, unanime în secolul
al XV-lea, se încheiase» (p. 104).
Dar nu lipsesc nici observaţiile critice la adresa umanismului. Exemplu : «umanis
mul nu s-a prăbuşit numai sub presiunea forţelor din afară, a forţelor duşmane Italiei
sau din indiferenţa la grandioasa ei lucrare, de peste un secol şi jumătate. Căderea
...s-a datorat şi contradicţiilor interioare ale mişcării, ca şi necoacerii încă a oame
nilor în sensul stăpînirii depline a virtuţilor, ca să poată fi conduşi de savanţi ori
înţelepţi» (p. 101).
Nu lipses-c nici o seamă de observaţii: «virtutea şi studiul sînt singurele forţe
ce se pot opune vicisitudinilor soartei dezlănţuite împotriva omului» ; «Soarta ţine în
joc numai pe cel ce i se supune» (p. 68); «Nu e lipsit de virtute decît cel care nu o
doreşte» ; popoarele... prosperă atîta vreme cît sînt stăpînite de virtute, de dorinţa de
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a face binele, de a respecta pe concetăţeni» (p. 69). Deosebit de vrednică de reţinut
este sublinierea : «binele patriei stă mai presus de gloria personală, ...de orice aspiraţie
posibilă a individului care trebuie să facă să conveargă interesele sale cu acelea supe
rioare ale lucrurilor publice» (p. 70).
Omul Renaşterii aspiră desigur spre armoniile supreme ale unui univers desăvîrşit.
Nu putem trece cu vederea meritul cărţii de a reliefa cu totul deosebit influenţa
lui Platon asupra spiritului european.
Cartea cuprinde şi referiri la religie în general, precum şi la creştinism în special.
Pentru primul caz vezi mai ales p. 7, 13, 18, 19, 59, 65 74, 82, 84, 87, 88, 114, 125, >134,
139, 140, 160, 211 ; pentru, cel de-al doilea caz vezi mai ales p. 7, 9, 14, 15 /,: «grandi
oasa viziune centrală a monoteismului creştin» /, 23, 24 sq., 28 sq., 31, 39, 42, 51, 64, 65,
66, 67, 83, 86, 94, 103, 139, 143 şi 149.
'Considerăm că un merit deosebit al cărţii îl constituie referirile la poporul nostru :
în scrisoarea lui Bionda da Forli, trimisă lui Alfons al Napolului, se găseşte o referire
la poporul român (p. 61). In contextul sublinierii privind «valoarea influenţei Bizanţului
în determinarea direcţiilor de dezvoltare ale Renaşterii Europene (p. 138), Bizanţ «care
pierea datorită incapacităţii occidentului de a apăra Europa de pericolul turc, autoarea
observă foarte ju s t: «Destul proiecte de cruciade... au eşuat în acea vreme şi mai
tîrziu, cînd. numai nişte principi valahi, moldavi şi transilvani stăvileau la Dunăre
puhoaiele turceşti» (p. 139). In contextul referirilor la poporul nostru, cea mai de preţ
este sublinierea umanismului românesc : «conştiinţa comunităţii resurselor a însemnat,
în special pentru Ţările Române, o suprapunere de mare importanţă pentru conştiinţa
romanităţii noastre» (p. 106). In acest context, menţionează rolul lui Ştefan cel Mare,
valoarea unei naţii de origine romanică în calea extensiei unor pericole antieuropene»,
«ascendenţa dacică a Vlahilor». Apoi trece direct la sublinierea umanismului româ
nesc : «In aceste împrejurări este aproape sigur că un umanism românesc sui generis
se născuse şi dăinuia cu mult înaintea apariţiei de mari figuri din secolul al XVI-lea,
pe fondul acela de veche umanitas latină, retrezită sau augmentată sau fecundată prin
impulsul general care domina Europa vremii...
Tabla de valori a umanismului românesc coincide în cea mai mare parte cu uma
nismul în general», dar prezintă şi cîteva accente speciale : «patriotismul, toleranţa /
virtute specific românească / şi o anumită pietate înţeleaptă, raţională» (p. 108).
Referindu-se, apoi, la pătrunderea valorilor umaniste din Apus pe pămîntul româ
nesc, autoarea observă : «Singura oază romanică din răsăritul Europei a reprimit, în
acest răstimp, botezul confirmării în valorile continuităţii şi şi-a profilat, tot în acest
răstimp, idealurile şi adevărurile existenţei sale de popor, unitate de limbă, de sim
ţire, de viziune asupra vieţii, precedînd unirea politică, realizarea viitoarei Românii.
Din lămurirea / în sensul originar / adusă de umanism şi Renaştere asupra surselor
originilor şi modelelor culturii europene, şi-au tras ţările noastre învăţămintele duratei
lor ca neam, ca permanenţă spirituală, ca misiune istorică» (p. 109).
Privită în ansamblu, cartea de faţă constituie o remarcabilă contribuţie în materie.
Ea scoate în mod pregnant în relief continuul neastîmpăr al spiritului omenesc, por
nirea lui nestăpînită spre creaţie, spre ideal, spre împlinire. In acest sens, cartea este
un omagiu adus spiritului creator al omului. Totodată, un îndemn la încredere în om,
în puterea lui de creaţie şi în destinul lui.
•In mod deosebit cartea ne arată cum umanismul Renaşterii revendică caracterul
central al omului şi cum Renaşterea redescoperă şi exaltă valorile culturilor precreştine,
dar relevă — totodată — şi relativizarea lor.
Contribuţie de valoare la istoria culturii umane din timpul respectiv, cartea mai
are şi meritul în plus de a Încadra şi sublinia specificul românesc în contextul cultural
de care se preocupă.
Ca atare, cartea se citeşte cu real şi mult folos, ea fiind un instrument preţios
de îmbogăţire, lărgire şi adlncire a orizontului culturii generale, precum şi de cultivare
a gustului de a fi om în adevăratul înţeles al cuvîntului.
Pr. Prof. Corneliu SÎRBU
B.O.R. - 11
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Studii de muzicologie, voi. X r Editura muzicală a Uniunii compozitorilor,
Bucureşti, 1974, 315 p.
Cuprinsul volumului X de Studii de muzicologie înmănunchează în prima parte
aspecte şi probleme ale muzicii româneşti contemporane şi în partea a doua studii şi
analize.
Din aspectele şi problemele muzicii româneşti contemporane vom spicui cîteva
studii şi articole care — prin actualitatea lor interesează un cerc mai larg de iubi
tori ai muzicii, iar din partea a doua vom stărui mai mult asupra a două studii — de
altfel singurele — care sînt dedicate personalităţii şi operei unor «dascăli» de psaltichie
care au ilustrat şcoala de muzică psaltică de la Braşov.
în articolul «Istoria patriei, izvor de inspiraţie în muzica noastră contemporană»,
Vasile Ionescu pornind de la constatarea că folclorul cu baladele, doinele, colindele,
bocetele, jocurile şi strigăturile sînt «izvorul viu al istoriei noastre, care perpe
tuează, împreună cu întreaga civilizaţie materială transmisă de înaintaşi, gloria trecu
tului naţional, dînd putere de lege atributelor fundamentale ale fiinţării poporului
român pe aceste meleaguri : vechimea, continuitatea şi .originalitatea» (p. 6— 7 ), arată
că muzicienii Anton Pann, Flechtenmacher, Mureşianu, Porumbescu, Muzicescu, Kiriac,
Vidu, Dima, Cucu au preluat «tradiţia cîntecelor care proslăveau faptele lui Ştefan
cel Mare şi Mihai Viteazu», iar Enescu, Jiora, Drăgoi, Andricu, Chirescu, Cuclin,
Negrea, Constantinescu au pus în valoare cu mijloace superioare tradiţia înaintaşilor.
Ei au fost totodată, creatori de o viguroasă şi prestigioasă originalitate.
în epoca noastră, istoria patriei a primit în creaţiile Decebal de Gh. Dumitrescu,
Elegia pontică de Th. Grigoriu, Simfonia a IlI-a «Ovicliu» de S. Toduţă, loan Vodă cel
Viteaz de Gh. Dumitrescu, Pană Lesnea Rusalim, de P. Constantinescu, Stejarul din
Borzeşti de Th. Bratu, Balada de M. Jora, Horia de A. Mendelsohn şi oratoriul cu
acelaşi nume de S. Drăgoi, Doamna Chiajna de N. Buichiu, Neamul Şoimăreştilor de
T. Jarda, Apus de soare de Mansi Barberis şi Ecaterina Teodoroiu de Emil Lerescu —
pentru ca să enumerăm doar o parte din bogata creaţie muzicală contemporană — o
nouă, viguroasă şi originală transpunere şi interpretare. în ea este redată lupta eroică
a poporului român pentru dreptate socială, şi făurirea noii vieţi libere şi independente,
inspiraţia muzicală avînd filonul atît în trecutul istoric al patriei, cît şi în realităţile
construirii socialismului în patria noastră.
Autorul conclude că : «această îngemănare între istorie şi actul de creaţie muzi
cală are şi va avea în viaţa de azi şi de mîine a poporului nostru nemărginite perspec
tive de afirmare» (p. 15).
Petre Brâncuşî în articolul «Sentimentul patriotic şi muzica românească contempo
rană» analizînd succint -creaţie lui G. Breazul, C. Brăiloiu — încadraţi în şcoala estetică
a primei jumătăţi a veacului nostru — trecînd apoi la creaţia enesciană şi a contempo
ranilor ei şi oprindu-se la opera Decebal de Gh. Dumitrescu şi la Elegia pontică a lui
Th. Grigoriu, ca şi la recenta creaţie de cîntece patriotice, constată că : «creatorii noştri
nu au respins impulsurile venite din afară, dar au ştiut să filtreze, să le selecteze în
măsura în caie ele au corespuns propriilor lor idealuri şi credinţe. Pe această cale s-au
afirmat nestînjenit toate talentele din rîndurile compozitorilor români şi ale naţionalită
ţilor conlocuitoare» (p. 18).
în partea a doua a volumului, de la pagina 147 la pagina 158, Constantin Catrina
şi Mihai Manolache abordează tema «Şcoală şi dăscăli de psaltichie în Scheii Braşo
vului». Oraşul Braşov, a avut şcoală românească la Scheii Braşovului din -1495 după
cum atestă documentul din 22 februarie 1761. Autorii fac istoricul şcolii arătînd că
vechea clădire de tlemn a fost înlocuită cu o nouă clădire din piatră în 1597, cu aju
torul domnitorului moldovean Aron Vodă. Cu timpul, devenind neîncăpătoare, aceasta
e mărită cu un etaj tot din piatră, cu trei încăperi. Deşi la început mărirea şcolii a întîmpinat opoziţia patriciatului săsesc şi a magistratului Braşovului, pînă la urmă a fost
aprobată prin rescriptul imperial din 13 aprilie 1761.
în anul 1826 obştea românească din Scheii Braşovului a mai cumpărat tot pentru
şcoală «Casa din deal» sau — după numele fostului proprietar — «Casa Circuleţ», dar,
şi după această dată, vechea şcoală a fost folosită pentru lecţii de muzică şi pentru
cor. Autorii redau fotografia şcolii — azi muzeu — (p. 148) şi inscripţia privind
ridicarea celei dintîi şcoli româneşti la Scheii Braşovului (p. 149).
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Seria profesorilor şcolii — care erau şi cîntăreţi bisericeşti şi predau psaltichia
la cursul superior care pregătea cîntăreţi de strană şi ipreoţi — este fixată de autori
astfel: Radu, plecat probabil la Tîrgovişte (în 1484; Gheorghe Grămăticul 1484— 1492;
Dobre şi ginerele său Oprea care au transcris în 1570 Octoihul românesc ; cunoaşte
numele dascălului Alexandru Polpane traducătorul unei cărţi «a cintărtlor la strană de
la Paşti pînă la prima duminică după Rusalii». în secolul a'l XVILI-lea ilustrează această
şcoală cunoscuţii Filotei sin Agăi Jipei, Naum Râmniceanu şi Ioan sin Radu Duma >Braşoveanu acoperind perioada 1759—1788.
Greutăţile materiale prin care a trecut şcoala între 1788— 1804 au fost înlăturate
prin osîrdia directorului Radu Tempea V. în secolul al XlX-.lea «dascălii» de cîntări
bisericeşti sînt Zaharia Duma, Simion Jinariu, Anton Pann (1828) şi elevul său
George Ucenescu.
Sebastian Barbu Bucur semnează un succint studiu privind activitatea componistică
a lui Ioan sin Radului Duma Braşoveanu fost elev — la Bucureşti — al lui Şărban
«Protopsaltul Ţării Româneşti». Ioan sin Radului Duma Braşoveanu a avut o cultură
temeinică muzicală, teologică şi filologică, ceea ce a convins pe epitropii şcolii de la
Biserica Sfîntul Nicolae Schei să-l angajeze ca «dascăl» de cîntări, calitate un care a
funcţionat din 1759 pînă în 1775.
■în timpul şederii la Bucureşti, Ioan Duma a scris «iPsaltichia românească» rămasă
în manuscris. Tot aici s-a ocupat şi de traduceri din domeniul teologic : 'în 1761 termină
de scris «Teologia Sfinţilor Părinţi» miscelaneu de cazanii. La 8 aprilie 1774, a terminat
traducerea cărţii De imitatione Christi. El e primul traducător în limba română a operei
lui Toma de Kempis.
Autorul analizează Psaltichia rămânească manuscris aflat în Biblioteca Academiei
Române, Secţia «carte rară» sub cota nr. 4305 şi compară lucrarea lui Duma cu a lui
Filotei, a primului fiind mai 'bogată în cuprins, dar urmînd îndeaproape pe Filotei.
«Manuscrisul lui Duma — afirmă autorul — a îndeplinit ca şi cel al lui Filotei, atît
funcţia didactică pentru cei ce învăţau psaltichia, cît şi cea de carte de strană în care
psaltul găsea aproape tot ce îi trebuia. Transcriind în întregime cîntările din manuscri
sul lui Ioan Duma care nu se găsesc în cel al lui Filotei, sîntem convinşi că aducem
un aport substanţial muzicii româneşti, întregind astfel — pînă la descoperirea unui alt
manuscris al lui Filotei — prima psaltichie românească cunoscută pînă acum» (p. 173).
Studiul este urmat, de note şi de patru anexe. Anexa I cuprinde «predoslovia» în
care Ioan Duma argumentează necesitatea şi foloasele cîntării psaltice în limba româ
nă ; Anexa II cuprinde un tablou sinoptic al manuscriselor lui Filotei şi Duma ; Anexa
III cuprinde reproduceri şi transcrieri de Heruvice «ale lui Hrisafi scrutate de Popa
Filotei». Aici e cazul să menţionăm meritul autorului studiului care a transcris semiografia psaltică a bucăţilor muzicale din anexa III în semiografia lineară. Anexa IV
cuprinde glosarul termenilor bisericeşti liturgici şi muzicali. Studiul este de un real
folos pentru cunoscătorii şi iubitorii muzicii psaltice, ca şi pentru toţi iubitorii isto
riografiei muzicii psaltice româneşti.
Pr. Ilie V. IACOBESCU

«Revista muzeelor şi monumentelor» nr. 1 şi nr. 2/1975, 96 p. + num e
roase ilustraţii.
Ultimele două numere din această revistă (continuarea «Revistei Muzeelor»)
cuprind, alături de materialele obişnuite de specialitate muzeistică, mai multe studii,
privind în special artele minore, caTe interesează îndeaproape pe. cititorii «Bisericii
Ortodoxe Române».
Remarcăm dintîi, în nr. 1/1975 (p. 52— 55), un articol semnat de Ana Dobjanschi
despre Icoanele lui Radu diaconu zugrav. Acest bun zugrav din Cîmpulung-Muscel de
la sfîrşituil secolului al XVIII-lea este departe de a fi un necunoscut, pentru prima
oară însă se întreprinde un studiu amănunţit al operei sale. Articolul se referă la
două icoane aflate în Muzeul de artă al R. S. România, reprezentînd una pe Proorocul
Ilie, cealaltă pe Sf. «Nicolae, amîndouă provenite din Cîimpu'lung, unde au servit
drept icoane de hram bisericii Sf. Ilie şi, respectiv, bisericii Domneşti (care are hra-
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mul Sf. Nicolae). Prima este semnată şi datată din 1795, cea de a doua este numai
semnată («De Răducanu zugrav sin diacon Şerban Câmpulung») şi datată de autoare,
prin asemănare stilistică, în jurul aceluiaşi an. Cele două piese se impun atenţiei nu
numai prin valoarea lor artistică intrinsecă, ci mai ales prin faptul că ele aduc, în
evoluţia picturii de icoane din Ţara Românească, o notă aparte, dată—după cum
spune autoarea — de «împletirea armonioasă a elementelor de tradiţie (brîncovenească, n. n.) ... cu elemente noi ce pot fi sesizate îndeosebi la scenele marginale în
care sînt ilustrate episoade din viaţa sfinţilor, puternic marcate de accente realiste».
Icoane cu camp central şi scene marginale s-au mai pictat în ţara noastră cu mult
înainte de această perioadă, precizează autoarea, noutatea constă însă în trecerea
de la «simpla imagine evocatoare» a apostolilor şi a proorocilor înfăţişaţi în majori
tatea cazurilor la «succesiuni de imagini ce conferă ansamblului un caracter narativ».
In ceea ce priveşte tratarea scenelor marginale, autoarea subliniază viziunea realistă
a zugravului, care în multe din acestea — exemplificate prin text şi excelentele ilus
traţii — a folosit şi observaţia directă după natură. Ar fi fost interesant de cunoscut
măcar subiectul celor 20 şi respectiv 24 de scene marginale, pentru aprecierea ponderei inovaţiilor de inspiraţie populară faţă de iconografia tradiţională, cu cele două mari
izvoare ale e i : erminiile şi textele biblice. Astfel, în ceea ce priveşte icoana Sf. Ilie,
din cele cîteva exemplificări pare să reiasă că Radu diaconul avea o bună cunoştinţă
nu numai a erminiilor, ci şi a Scripturii, deoarece scena — citată ca exemplu de
tratare realistă — «Cînd dormia supt răchită», lipseşte atît la Dionisie de Fuma
(V. Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină, Cernăuţi, 1936, p. 122— 125); cît şi
în reprezentările obişnuite, dar se găseşte în Biblie (III Regi, XIX, 5); de asemeni, la
picioarele celor două personaje înfăţişate în postură de intercesori de o parte şi de
alta a proorocului, aflăm hîrdăul şi ulciorul (elemente relevate de autoare), ce simbo
lizează, pe lîngă cunoscuta minune a învierii fiului văduvei din Sarepta, incidentul
mai puţin spectaculos al hrănirii miraculoase a acestora (III Regi, XVII, 10— 16). In
schimb, nu am aflat pînă acum nici în erminii, nici în alte reprezentări picturale scene
ca cele intitulate «Cînd au plătit arvună pe grîu» şi «Cînd s-au întors la moşia sa»,
din ciclul Sfîntului Nicolae. Pentru o cît mai bună documentare a «şcolii» de pictură
din Cîmpulung-Muscel, despre care vorbeşte autoarea la începutul articolului, men
ţionăm că Şerban diaconul, tatăl zugravului nostru, este cunoscut nu numai prin
documentul menţionat privind pictarea bisericii din Racoviţa, ci şi ca autorul picturii
murale a bisericii Sf. Gheorghe-Qlari din Gimpulung (1772). El este atestat şi ca
pictor de icoane, în legătură cu biserica Domnească din Cîmpulung (vezi V. Tatomir,
B. M. I., nr. 2/1970, p. 73, nota 3). Cît priveşte pe Radu diaconul, el a mai pictat o
icoană a sfîntului Nicolae, semnată şi datată din 1800, pentru biserica fostei mînăstiri
Brădet (jud. Argeş) ; de asemeni, împreună cu fratele săiu Constandin, el a executat în
1797 frumoasa pictură murală a pridvorului bisericii fostei mînăstiri Valea din acelaşi
judeţ (inscripţia, azi ştearsă, la V. Brătulescu, B. C. M. 1, 1931, p. 11— 19.
Tot Ana Dobjanschi semnează, alături de Victor Simion, un articol de foarte
mare interes avînd ca subiect Un maestru al argintăriei transilvănene : Martinus
Weiss Senior (p. 56— 61). Primul merit al lucrării este identificarea autorului a două
strălucite ferecaturi de Evanghelii, provenite de la fosta mînăstire Mărgineni şi aflate
azi în colecţiile Muzeului de artă al R. S. România, în persoana argintarului braşo
vean Martinus Weiss Sr., activ în perioada 1628— 1659. Pînă în prezent, meşterul era
cunoscut numai sub iniţialele M. W., iar lucrările lui fuseseră datate — pe baza
inscripţiei de donatoare a jupînesoi Maria Filipescu — în anu'l 1665. Calităţile artis
tice «cu totul excepţionale» ale celor două ferecaturi — care încă din anul 1902 îl
izbiseră pe finul cunoscător JuLes Brun (L'art religieuq au Musee de Bucarest, Bucureşti,
1902, p. 18) — sînt puse în evidenţă de autori, care aduc şi lămuririle necesare pri
vind unele nepotriviri aparente de date, în urma refolosirii uneia din ferecături la o
tipăritură ulterioară. Pe baza unor asemănări stilistice convingătoare, autorii atribuie
aceluiaşi Martinus Weiss Sr. o a treia ferecătură de Evanghelie din Muzeul de artă,
de şi mai mare preţ, dar — spre deosebire de cele două piese precedente — lipsită
de orice marcă de meşter. Atribuirea este confirmată de provenienţa ferecăturii
(tot fosta mînăstire Mărgineni, danie a lui Constantin Vodă Şerban şi a postelnicului
Constantin Cantacuzino) şi de data 1654. La sfîrşitul «articolului (nota 10), autorii aduc
o ştire de ultimul moment de-a dreptul senzaţională : aflarea monogramei lui Martinus
Weiss Sr. pe faimoasa raclă cu moaştele sfîntului Grigorie Decapolitul din mînăstirea
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Bistriţa vîlceană, care, după cum se ştie din inscripţie, a fost dăruită acesteia de
Constantin Şerban şi de Bălaşa doamna în anul 1656. Se confirmă astfel spusele lui
Paul de Alep care, vizitînd mînăstirea Bistriţa cu numai un an mai tîrziu, a fost infor
mat că «Domina Bălaşa» comandase racla în Transilvania, «unde sînt meşteri dibaci»,
plătind pentru ea suma imensă de «1500 de riali» (F. G. Belfour, The Travels oi
Macarius..., London, 1836, voi. II, p. 346). în urma acestei identificări, Martin Weiss
Sr. ne apare astăzi ca meşterul cvasi oficial al lui Constantin Şerban şi al rudelor
sale, Cantacuzinii şi alţii, întocmai cum va fi mai tîrziu Georg May II la curtea lui
Constantin Brîncoveanu. Un studiu detailat al descoperirii de la Bistriţa, de către Ana
Dobjanschi, se află în curs de pregătire.
In numărul 2/1975 al revistei, sub titlul Monument-scuiptură, o veche sinteză
(p. 11—'14), Dr. Răzvan Theodorescu <aduce în sprijinul demonstraţiei sale numeroase
exemple din arhitectura noastră religioasă, de la timpanul portalului dispărutei cate
drale ce a precedat la Alba Iulia actualul edificiu din secolul al XlII-lea, trecînd
prin marile ctitorii muntene şi moldovene din secolele X V I—XVIII, pînă «la pragul
unei sculpturi rusticizate, populare, pe care o întîlnim în părţile Vâlcei sau ale
Prahovei în epoca de încheiere a artei noastre medievale». Un articol plin de idei şi
de formule sclipitoare.
Anatolie Teodosiu prezintă Două valoroase opere de şcoală novgorodiană in
colecţia Muzeului de artă al R. S. România (p. 15— 16). Este vorba de două strălucite
piese de iconostas, înfăţişînd pe arhanghelii Mihail şi Gavriil, recent achiziţionate de
Muzeul de artă. în urma unui studiu amănunţit, pe baza analogiilor cu opere similare
din Uniunea Sovietică, autorul atribuie cele două icoane vestitei şcoli de artă icono
grafică rusă din Novgorod, datîndu-le cu probabilitate în perioada de început a seco
lului al XVI-lea.
Niculae Conovici aduce amănunţite şi documentate ştiri privind Delimitarea
teritoriului Oraşului de Floci în vederea ocrotirii vestigiilor arheologice (p. 63—68),
printre care le desprindem pe acelea în legătură cu aşezările religioase ale oraşului
dispărut de la gura Ialom iţei: ruina unei biserici din secolul al XVII-lea, cu pietrele
ei de m orm înt; mînăstirea Flămînda, menţionată documentar în secolul al XVII-lea,
reprezentată pe o hartă din 1908 sub denumirea «zidul mînăstirii Flămînda», dar
astăzi dispărută de pe suprafaţa terenului; şi biserica sau mînăstirea Ghidiliţi, loca
lizată de autor la punctul zis «La mînăstire» din siliştea oraşului. De asemeni, autorul
prezintă pe larg — inclusiv textul inedit al inscripţiei — «Crucea înaltă» (de 3 m)
ridicată de Matei Basarab în anul 1636, poate cu ocazia trecerii domnului prin aceste
locuri după primele sale ciocniri cu Vasile Lupu.
Marin Matei Popescu analizează Iconografia podoabelor medievale (p. 69—72) pe
baza portretelor otitoriceşti şi a broderiilor din biserici, îmbogăţind astfel indirect şi
cunoştinţele noastre despre acestea, în special pentru perioada veche.
Prezentînd (p. 73—76) Vechi icoane din Scheii Braşovului (sec. X V I—XVII), Marius Porumb face un lucru util, deoarece, după cum arată la începutul articolului,
deşi există o bogată biografie a bisericii, icoanele cu care acest lăcaş a fost înzestrat
in decursul vremii au stat mai puţin în atenţia cercetătorilor. Cea mai veche^ icoană
este cea a Maicii Domnului cu Pruncul, avînd pe cele două margini laterale cîte şase
prooroci, datată din 1564 (pictura) şi 1761 (ferecătura), pe care autorul o descrie
amănunţit, redîndu-i fotografia, desenul inscripţiei şi textul acesteia (cu mici deose
biri de citire între desen şi text). Urmează prezentarea unei icoane a Maicii Domnului
cu Pruncul şi simbolurile patimilor, un produs de import atribuit şcolii cretane de la
Veneţia, care după arhiva bisericii ar fi un dar al lui Petru Cercel din 1584. Cele
patru icoane mari ale iconostasului, ferecate la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, sînt
atribuite prin analogie cu cele ale bisericii Sf. Nicole din Făgăraş, şcolii brîncoveneşti de la Hurez şi datate în jurul anului 1697.
In sfîrşit, la rubrica «Cronică, recenzii, informaţii», sub titlul Vitralii maramu
reşene (p. 91), Victor Simion face o competentă dare de seamă a expoziţiei «Icoane
maramureşene din sec. X V III— XIX», organizată în vara anului 1975 de Muzeul de
artă al R. S. România.
Radu CREŢEANU

REVISTA REVISTELOR MITROPOLITANE
«GLASUL BISERICII», revista oficială a Sfintei M itropolii a Ungrovlahiei, an. X X X IV (1975) :
Numărul 3— 4,
pe lunile martie— aprilie, cuprinde :
— R e d a c ţ i a , Realegerea Domnului Nicolae
Ceauşescu in funcţia de Preşedinte al Republicii
Socialiste România (p. 225—227) [— articol festiv
închinat, în numele ierarhilor şi credincioşilor Bise
ricii Ortodoxe Române, realegerii la 17 martie
1975, prin votul unanim al Marii Adunări Naţio
nale, a Domnului Nicolae Ceauşescu, în funcţia de
Preşedinte al Republicii Socialiste România].

în rubrica

«îndrumări pastorale şi omiletice» :
— Pr. Constantin G a 1 e r i u, Predică la Dumi
nica Fiului risipitor (p. 228—232) ;
— Pr. Ştefan Al. S ă v u 1 e s c u, La Duminica
a doua din Postul mare (p. 232—236) ;
— Pr. Ioan V. C o v e r c ă, La Duminica a
treia
din Postul m a re: Despre
Sftnta Cruce
(p. 236-240) ;
— Pr. Conf. Ştefan C. A 1 e x e, La Duminica
a patra din Postul mare : Pomenirea Sfintidui Ioan
Scărarul (p. 241-243) ;
— Pr. David P o p e s c u , La Duminica a cincea din Postul mare (p. 243—247) ;
— Petre D. Ş t e f ă n e s c u , La Duminica Flo
riilor (p. 247—250) ;
— Diac. Ştefan Gh.
pocăinţă (p. 251—254).

M i 1 e a,

Cuvint despre

— Arhim. Ieronim M o t o c , In sfinta şi ma
rea Miercuri, despre femeia cea păcătoasă şi cintarea Casiei (p. 254—257);
— Pr. Al. N. C o n s t a n t i n e s c u ,
Despre
cinstirea sfintelor moaşte şi a relicvelor sfinte.
Obiecţiunile şi combaterea lor (p. 257—259).

în rubrica

«Pentru pacea a toată lumea» :
— R e d a c ţ i a , Acţiuni in slujba p ă cii: martie-aprilie 1975 (p. 260-267) ;
— Diac.
Prof.
O.
B u c e v s c h i şi Cezar
V a s i 1 i u, Ştiri ecumenice (p. 268—277).

în rubrica «Articole şi studii» :
— Prof. Dr. Iorgu D. I v a n, Aspecte canonice
In discuţia a doi ierarhi ortodocşi români (p. 278—

290) [— închinînd articolul său pioasei aduceri
aminte despre viaţa şi activitatea marilor Ierarhi
ai Bisericii Ortodoxe Române, Sfîntul Calinic al
Rîmnicului şi mitropolitul Andrei Şaguna, autorul
analizează pe larg discuţia teologică ce a avut loc
între aceşti ierarhi cu prilejul apariţiei lucrării
mitropolitului Andrei Şaguna intitulată Elementele
dreptului canonic al Bisericii Ortodoxe Române
(1854), in legătură cu problema privitoare la recăsătorirea diaconilor şi preoţilor văduvi.
Prezentînd punctele de vedere susţinute de cei
doi ierarhi, autorul înfăţişează temeinic documentat
acest monument de interpretare teologică româ
nească a sfintelor canoane].
— Pr. Prof. Ene B r a n i ş t e , De ce atit de
mare distanţă de timp intre Paştile catolicilor şi
cele ale ortodocşilor în anul 1975 (p. 290—294)
[— autorul analizează cu competenţă situaţia la
care a dat naştere folosirea în Biserica creştină a
calendarului întocmit de astronomul egiptean Sosigene. în calendarul său numit iulian pentru că
fusese întocmit la 40 î.d.Hr. la porunca lui Iuliu
Cezar (care nu era împărat, ci a fost asasinat
tocmai pentru că voia să se declare împărat) Sosigene nu a putut rezolva diferenţa de 11 minute
şi 15 (14) secunde, cu care calendarul iulian era
mai mare decît calendarul ceresc, diferenţă care
constituie «nodul gordian» al problemei.
După ce explică situaţia creată în Biserica creş
tină de folosirea calendarului întocmit de Sosigene,
autorul înfăţişează încercările cese
fac astăzi nu
numai în lumea creştină de a dalumii un ca
lendar unic].
— Doctorand Grigore M a z i 1 e s c u, Mărturii
noutestamentare despre intiietatea apostolică şi des
pre sinodalitatea-sobornicitatea Bisericii (p. 294—304)
[— după o scurtă introducere în care autorul pre
cizează înţelesul etimologic al termenului «katho*
liki» (sobomicitate), se trece la analizarea aspec
telor principale ale problemei.
Astfel este analizată mai întîi înţelegerea ce
trebuie dată «Intîietăţii apostolice», pentru ca apoi
să se treacă la prezentarea «formei de conducere
bisericească pe vremea Sfinţilor Apostoli», în care
sînt îndeaproape analizate următoarele m om ente:
1. «Alegerea lui Matia» (Fapte I, 15—28); 2. «Ale
gerea şi hirotonirea celor şapte diaconi» (Fapte VI,
1—6); 3. «Sinodul apostolic de la Ierusalim» (Fapte

REVISTA REVISTELOR MITROPOLITANE
XV, 1—29 ; Gal. II, 1—10) ; 4. «Alte hotărîri luate
în mod sinodal»].
— Gheorghe B u r c ă , Preocupări de retorică şi
elocventă bisericească in opera lui Dimitrie Cante
mir (p. 304—321) [— după o scurtă prezentare a
însuşirilor pe care le dobîndise Dimitrie Cantemir
pentru a se putea preocupa de retorica şi elocinţa
bisericească, autorul prezintă îndeaproape : — «iz
voarele de inspiraţie» ce au stat la baza lucrări
lor lui Dimitrie Cantemir despre retorică şi dorinţa
bisericească, între care sînt : «lucrări ale unor re
tori şi oratori din antichitate» ; — «Sfînta Scrip
tură» (cuvintele profeţilor din Vechiul Testament,
şi unele pasaje din Noul Testament) şi diferite
opere patristice sau de circulaţie populară (Alexan
dria, Varlaam şi Ioasaf, Pilde filozofeşti etc.].
După aceasta autorul trece Ia cercetarea «Influ
enţelor retorice şi de elocvenţă» în operele lui Di
mitrie Cantemir.
In continuare, autorul prezintă diferitele «forme
de retorică şi elocvenţă la Dimitrie Cantemir», în 
tre care sînt analizate : «Genul deliberativ şi ge
nul demonstrativ» (discursul, dialogul, panegiricul);
«treptele sau momentele formale logico-psihologice»
(formule de adresare, exordiul, captatio benevolentiae, expunerea, explicaţia sau argumentarea, com
baterea argumentelor contrarii, repetiţia şi epilo
gul) ; formulele retorice (imprecaţia, lamentaţia, in
terogaţia, exclamaţia, antiteza, anafora, hiperbatul) ;
— «figuri de stil» (metafora, alegorie,
fabula,
elegia).
In încheiere, autorul sintetizează importanţa re
toricii sau elocinţei bisericeşti la Dimitrie Cantemir].
— Doctorand Diacon Vasile A x i n i a, îndatori
rile didactice, liturgice şi morale ale celor trei trep
te ierarhice (episcop, preot, diacon) după Constitu
ţiile Sfinţilor Apostoli (p. 321—330) [— avînd în
vedere importanţa pe care o prezintă Constituţiile
apostolice pentru cunoaşterea vieţii bisericeşti în
primele veacuri creştine, autorul, după înfăţişarea
datelor privitoare la «originea, conţinutul, autorul
şi timpul scrierii», autorul înfăţişează pe larg «Drep
turile şi îndatoririle clericilor după Constituţiile
apostolice», grupîndu-le pentru fiecare treaptă ie
rarhică — episcopi, preoţi şi diaconi.
Autorul încheie lucrarea sa prezentînd şi «unele
drepturi şi îndatoriri generale ale celor trei trepte
ierarhice» după Constituţiile apostolice].
— Doctorand Laurenţiu B ă r b u l e s c u , Auto
ritatea bisericească privită interconfesional (p. 331—
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«lucrare de seminar întocmită sub îndruma
rea Pr. Prof. Petre Rezuş».
întemeindu-se pe diferite documente de autori
tate conciliară romano-catolice, ori pe punctele de
vedere ale diferiţilor teologi protestanţi, autorul
demonstrează că atît concepţia romano-catolică cu
reducerea autorităţii la absolutismul unei singure
persoane — papa, cît şi individualismul ca princi
piu în concepţia protestantă despre autoritatea bi
sericească, s-au îndepărtat de principiul sănătos al
conducerii soborniceşti — ierarhie şi credincioşi —
respectat în Biserica Ortodoxă.
Autorul subliniază tendinţele manifestate în ul
tima vreme atît în romano-catolicism cît şi în pro
testantism de apropiere de principiul sănătos al
autorităţii soborniceşti în Biserică].
338)

în rubrica «Documentare»

:

— Pr. Alexandru-Armand M u n t e a n u, Ghid
bibliografic, pe teme şi probleme, din publicaţiile
revistei mitropolitane « Glasul Bisericii» (p. 339—349).
— Prof. Cornel R ă d u l e s c u , Primele tradu
ceri româneşti ale cărţilor de ritual — sec. XVI—
XVIII. Studiu istoric-liturgic şi lingvistic (p. 349—
355) [— după o succintă prezentare istorică a în
ceputurilor creştinismului Ia români, autorul pre
zintă pe larg : 1. «Limbile folosite în cultul strămo
şilor noştri înainte de consacrarea limbii române ca
limbă liturgică»].
— Lector Mihai R ă d u l e s c u , îndrumări cu
privire la muncă, la Avva Ioan Colov (p. 355-357).
— Prof. Toma G. B u 1 a t, Titularii Episcopiei
Buzău din secolul X V l l l - X l X (p. 558-384) [- continuînd studiul său asupra titularilor Episcopiei Buzăului, autorul prezintă în acest articol după ace
leaşi izvoare şi metodă următorii titulari : Episcopul
Dositei Filitti (11 oct. 1787-11 oct. 1793) ; Episcopul
Constandie Filitti (20 oct. 1793-27 iulie 1819) ; Epis
copul Gherasim Rătescu (23 iulie 1819— 1824 (f 1844) ].

în rubrica «Comemorări » :
— Pr. Prof. I. C o n s t a n t i n e s c u , Preotul
profesor Valeriu lordăchescu (1885—1975) (p. 383—
388).

După rubrica «Viaţa bisericească in cuprinsul
Mitropoliei» : — «Arhiepiscopia Bucureştilor» (p.
389— 399) ; — «Episcopia Buzăului» (p. 400—410) ;
— «Episcopia Dunării de Jos» (p. 411—418) — re
vista se încheie cu rubrica «Recenzii» (p. 419—428).

«M ITROPOLIA M OLDOVEI ŞI SUCEVEI», revista oficială a Arhiepis
copiei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi Huşilor, an. LI (1975) :
Republicii Socialiste România (p. 189—190) [— ar
ticol festiv închinat realegerii la 17 martie 1975 de
către Marea Adunare Naţională a Domnului Nicolae
pe Lunile martie— aprilie, cuprinde :
—
R e d a c ţ i a , Realegerea Domnului Nicolae Ceauşescu, ca Preşedinte al Republicii Socialiste
România].
Ceauşescu, în suprema demnitate de Preşedinte al

Numărul 3— 4,
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In rubrica «Actualităţi ecumenice» :
— Diac. V.
(p. 192-199).

A x i n i a,

Actualităţi

ecumenice

In rubrica «Studii» :
— Pr. Prof. Corneliu S î r b u, Prezenta activă a
Bisericii Ortodoxe Române in cadrul ecumenismului
(p. 200—220) [— o prezentare de ansamblu a tutu
ror acţiunilor întreprinse de Ierarhii şi teologii Bi
sericii Ortodoxe Române la toate acţiunile cu ca
racter ecumenist (vizite între întîistătători, vizite de
delegaţii sinodale între Biserici ; participări la con
ferinţele organismelor intercreştine şi internaţionale,
schimb de teologi şi studenţi între Biserici) între
prinse în ultimii 15 ani (după intrarea împreună
cu alte Biserici Ortodoxe a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne în Consiliul Ecumenic al Bisericilor).
Autorul priveşte, în prezentarea sa sintetică, aceste acţiuni din punctul de vedere al adîncii sem
nificaţii pe care o au aceste acţiuni, socotite ca
o contribuţie reală adusă de Biserica Ortodoxă
Română la progresul Mişcării Ecumenice.
— Pr. Prof. Mircea P ă c u r a r i u , Contribu
ţii la istoria Mitropoliei Moldovei In secolul al XVlea (p. 221—257) [— întemeiat îndeaproape pe da
tele puţinelor documente din epocă, autorul anali
zează cu pricepere şi pătrundere atitudinea şi con
tribuţia Bisericii moldovene la viaţa religioasă, so
cială şi culturală în frăm intatul' veac XVI din is
toria Moldovei.
Autorul urmăreşte această contribuţie a Biseri
cii analizînd activitatea celor 22 de mitropoliţl care
au condus (unii în două sau trei rînduri) Biserica
Moldovei, începînd de la primii ani ai veacului
XVI pînă în primele trei decenii ale veacului XVII.
Frămîntările din viaţa Moldovei, caracterizată prin
instabilitatea domnilor în scaune, s-a resimţit pu
ternic şi în viaţa Bisericii Moldovene.
Cu toate acestea mulţi dintre mitropoliţi au
reuşit să desfăşoare o rodnică activitate îndrumînd
nu numai viaţa bisericească ci contribuind şi la
viaţa culturală şi arta vremii, ca Teofan I, Gri
gorie Roşea, Gheorghe Moghilă, Teodosie Barbovschi şi Anastasie Crimca].
— Gh. C r o n t, Justiţia bisericească din Mol
dova şi Ţara Românească in secolele XI V—XVIII
(p. 258—274) [— urmărind să prezinte raporturile
între stat şi Biserică în domeniul juridic, în viaţa
poporului ortodox român din cele două ţări româ
neşti — Moldova şi Ţara Românească — de la în
ceputurile organizării statului şi Bisericii pînă în
pragul epocii modeme — autorul înfăţişează te
meinic documentat următoarele aspecte ale proble
mei :
. 1. «Tradiţia romano-bizantină» ; 2. «Dispoziţiile
pravilelor româneşti» ; 3. «Confirmări domneşti pri
vind drepturile Bisericii» ; 4. «Ierarhia bisericească
sub autoritatea domnească» ; 5. «Semnificaţia imunităţilor judiciare ale Bisericii».

Autorul încheie studiul cu o prezentare sinte
tică a întregei dezvoltări].
— Doctorand Pr. V. P a 1 a d e, Principii de
drept bisericesc in opera lui Mihail Kogălniceanu
(p. 275—302) [— lucrare de seminar susţinută în
cadrul pregătirii doctoratului în teolegie, întocmită
sub îndrumarea Prof. Iorgu Ivan, în care demon
straţia este împărţită în următoarele paragrafe :
«Consideraţii generale». «Atitudinea principială a lui
Mihail Kogălniceanu faţă de problemele religioase
şi bisericeşti» ; «Colaborarea dintre Kogălniceanu şi
Melhisedec în susţinerea problemelor bisericeşti» ;
a) «Sinodul şi principiul sinodalităţii în organiza
rea bisericească» ; b) «Principiul autocefaliei bise
riceşti» ; c) «Principiul libertăţii religioase».
— Temeinic documentat autorul demonstrează
aportul pe care l-a adus Mihail Kogălniceanu la
organizarea bisericească în perioada formării sta
tului unitar şi independent românesc. Se evidenţiază
astfel contribuţia eficace pe care a avut-o Ko
gălniceanu la aplicarea principiilor, reformelor şi
înfăptuirilor bisericeşti din vremea domniei lui Cuza
Vodă].

în rubrica «Predici» :
— f A d r i a n Botoşăneanul, episcop vicar, Pre
dică la Duminica lăsatului sec de brtnză (p. 303—
306) ;
— Pr. T. B o d n a r, Mărturisirea păcatelor (p.
307-310) ;
— Pr. Gh. I o r d a n , La Sfîntul Mare Mucenic
Teodor Tiron (p. 311-313) ;
— Pr. Gh. S o 1 c a n, La Duminica lăsatului sec
de carne (p. 313—315);
— Gh. B u r c ă , La Duminica a treia din Pos
tul mare (p. 316—318).

In rubrica
«Figuri din viaţa bisericească a Moldovei»:
t Eftimie
Bîrlădeanul, Episcop-vicar, Iero
monahul, prezviterul şi dascălul Moldovei Grigorie
Ţamblac (p. 319—327) [— o caldă evocare a me
ritelor prisositoare pe care le-a avut Grigorie Ţam
blac la recunoaşterea de către Patriarhia de Con
stantinopol (al cărei trimis a fost în Ţara Moldo
vei) a organizării şi ridicării la rangul de Mitro
polie a Bisericii Ortodoxe Române din Moldova].

In rubrica «însemnări» :
— Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 6 Martie
1945. O zi interesantă din istoria nouă a României
(p. 328-330).
— T. G. B u 1a t, O însemnare pe Evanghelie
de la Mînăstirea Slatina (p. 330).
— Prof. Iustin G a ş p a r, O nouă dovadă în
sprijinul datării tipăriturii «Alfavita sufletească»
(p. 330—332) [— semnalarea însemnării făcută pe o
copie manuscrisă a cărţii «Alfavita sufletească»; în
care copistul confirmă că «Alfavita» a fost tipă
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rită la Iaşi la 1755 în zilele domnului Ioan Mihail
P upă rubrica «Recenzii» (p. 333—350), revista se
Ghika. Trei reproduceri fotografice însoresc textul].
încheie cu rubrica «Cronica bisericească» : A. «Ar
—
S. P., Pr. Prof. Valeriu Iordăchescu (dece hiepiscopia Iaşilor» (p. 351—357); B. «Episcopia Ro
dat la 11 martie 1975) (p. 332-336).
manului şi Huşilor» (p. 357—358).

«M ITROPOLIA ARDEALULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei Orto
doxe de Alba Iulia şi Sibiu, a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi
C lujului şi a Episcopiei Oradiei, an. X X (1975) :
Numărul I— 2,
pe lunile ianuarie—februarie, cuprinde :
In rubrica
«în întîmpinarea alegerilor de deputaţi» :
— Redacţia,
Mereu cu faţa spre Ţară —
iar Ţara cu faţa spre ei (p. 3—6).

In rubrica «Studii» :
— Pr. Prof. Dr. Milan Ş e s a 11, Despre limba
liturgică la români. Expunere istorică (p. 7—28)
[— după menţionarea faptului că se împlinesc 430
de ani de la tipărirea în 1544 a Catehismului ro
mânesc cu caractere latine, la Sibiu, de către Filip
Moldoveanul, şi a perspectivelor pe care acest fapt
le-a deschis în evoluţia limbii liturgice, autorul ur
măreşte problemele fundamentale ale creştinismului
la români, în următoarele paragrafe : 1. «Creşti
nismul carpato-dunărean de factură romanică» ; 2.
«Contribuţia elementului slavon» ; 3. «Raportul din
tre creştinismul românesc şi cel slavon» ; 4. «Imbol
dul pentru oficializarea limbii române în Biserică» ;
5. «Primele texte biblice în româneşte» ; 6. «Tipă
rirea de texte româneşti».
In demonstrarea sa autorul arată că introducerea
limbii române în Biserică nu este influenţa husitismului sau reformei, ci apariţia în limba română
a celor dintîi scrieri în româneşte — şi introdu
cerea limbii române în cult — a fost consecinţa
directă a transformărilor ce au avut loc în ca
drul societăţii româneşti, ce au dat naştere conştiin
ţei autohtoniei istorice şi de limbă a poporului
român şi a declanşat în chip firesc autohtonia Or
todoxiei româneşti, care s-a debarasat de influen
ţele străine].
— Valeriu L i t e r a t (f), Bisericile, Mînăstirea
de la Simbăta de Sus şi slujitorii lor (p. 29—53)
[— subtitlul studiului decedatului Valeriu Literat:
«Cercetări şi documente», indică precis conţinutul
şi ţinuta studiului care-şi propune să înfăţişeze
greutăţile prin care au trecut bisericile şi mînăsti
rea Sîmbăta de Sus de pe domeniul domnitorului
Constantin Brîncoveanu, ctitorul lor.
Pentru aceasta studiul constituie o reală con
tribuţie la cunoaşterea istoriei ctitoriilor brîncoveneşti din Transilvania].
— Pr. Mihai M a n o l a c h e , Noi date privind
activitatea artistică a pictorului Constantin Lecca la

biserica voievodală Sfintui Nicolae din Scheii Bra
şovului (p. 54—65) [— pornind de la faptul că bio
grafii pictorului Constantin Lecca s-au ocupat de
picturile laice ale acestuia, datorită şi identificării
din ultima vreme a picturilor lui religioase, aflate
în muzeul din Scheii Braşovului, autorul îşi pro
pune să prezinte, pe baza proceselor-verbale ale
reprezentanţei bisericii Sfîntul Nicolae din Scheii
Braşovului şi pe baza contractelor încheiate cu pic
torul (act păstrate în Arhiva Muzeului din Schei)
activitatea picturală religioasă a lui Constantin
Lecca la biseria din Scheii Braşovului.
După o scurtă introducere asupra vieţii picto
rului, autorul prezintă lucrările de pictură reli
gioasă realizate de pictorul Constantin Lecca la bi
seria din Scheii Braşovului. Materialul lucrării este
organizat astfel : I. «Icoane pe tablă de fier» (1.
Cina cea de taină ; 2. Spălarea picioarelor; 3. In
trarea în Ierusalim) ; II. «Icoane pe muşama» (1.
Naşterea Domnului ; 2. Tăierea-împrejur; 3. Bote
zul Domnului ; 4. Schimbarea la faţă ; 5. înălţa
rea ; 6. Sfînta Treime; 7. învierea) ; III. «Icoane
pictate pe lemn».
Trei reproduceri fotografice însoţesc textul].

în rubrica «Urme din trecut» :
—
sticlă în
propune
nifestării

Pr. Romul G r e c u, Fenomenul picturii pe
tara Sebeşului (p. 66—67) [— autorul îşi
să analizeze fenomenul apariţiei şi ma
picturii pe sticlă în Ţara Sebeşului.

în dezvoltarea temei autorul urmăreşte înde
aproape : I. «Terra Sebus» ; II. «Hinterglasmalerei» ;
III. «Fabricile de sticlă la români» ; şi IV. «Centre
de pictură pe sticlă în Ţara Sebeşului» ; V. «Iconari
şi familii de iconari» (familia Poenaru, familia M o
rar, familia Costea) ; VI. «Zugravi de icoane şi
pictori academici» (pictorul Ioan Morar, pictorul Ioan
Costandă din Răbău, pictorul Constantin Georgescu
din Poiana, pictorul Sava Henţia din Sebeşel, pic
torul Ioan Moga din Căpîlna Sebeşului, pictorul
Alexandru Henţia). VII. «Vechime şi prioritate» (în
care autorul analizează faptele care impun compa
rarea centrelor din ţara Sebeşului cu centrul de la
Hăşdate). VIII. «Aprecieri finale şi un unicat» (uni
catul îl constituie icoana Sfîntului Ignatie al Antiohiei,

aflată

în colecţia autorului).

In

acest para

graf autorul face interesante aprecieri asupra teh
nicii

icoanelor pe sticlă

şi subliniază importanţa
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realizării în comuna Sibiel, jud. Sibiu (de către.,, Pr.
Zosim Oancea) a celui dintîi Muzeu de icoane pe
sticlă.
O hartă a tării Sebeşului şi două reproduceri
fotografice de icoane pe sticlă însoţesc textul].
— Prot. Mihail G o i a, Biserica «Doamnei» din
Moglăneşti — Topliţa (p. 88—97) [— o scurtă pre
zentare monografică a acestui monument istoric de
artă bisericească].
*

*

în rubrica «îndrumări omiletice» :
f N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului, Botezul
Domnului — Botezul smereniei (p. 92—96);
— Pr.
Prof.
Nicolae
Neaga,
Botezul
(p. 97-99);
— Pr. Prof. Corneliu S î r b u, Predică la Sfin
ţii Trei Ierarhi (p. 97—102) ;
— Pr. Filaret C o n t e a, Predică la Duminica
XIX după Rusalii (p. 102—105) ;
— Prot. Dr. Simion R a d u , Pregătirea pentru
sfinta preoţie (p. ip5—109);
— Arhim. Varahiil J i t a r u, Despre rugăciune
(p. 109-113) ;
— Pr. Ion B o t o c a n, Ce sînt tata şi mama
pentru fiii lor (p. 113—116).
— f N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului, Cuvîntări ocazion ale: — Cuvint rostit în ziua de
Anul nou la sfîrşitul Sfintei Liturghii, în catedrala
mitropolitană (p. 125-130) ; - Cuvînt rostit la re
şedinţa mitropolitană în ziua de Anul nou (p. 131 —
135) ; — Cuvînt rostit în timpul vizitei canonice la
Blaj, Duminică, 12 ianuarie 1975 (p. 141 —145).
După rubrica «Recenzii» (p. 117-124) şi după
rubrica «Viaţa bisericească» (p. 125—144), revista
se încheie cu rubrica «însemnări» (p. 148—155) [în
tocmită de: Pr. N. Todor, Prof. M. Şesan, V. O l
tean şi, Al. Şerban, Pr. Mircea Creju şi Pr. V. Lăzărescu, Pr. P. Acelenescu].

— f V a s i l e , Episcopul Oradiei, Pastorală la
Învierea Domnului, 1975 (p. 177—181).

în rubrica «Aniversări» :
— R e d a c ţ i a , 2000 — Alba Iulia — 375. O
evocare emoţionantă (p. 182—185) [— într-adevăr
emoţionantă evocarea care porneşte de la dacicul
Apoulon, peste romanul Apulum şi Bălgradul atîtor încercări costisitoare pentru poporul român, pes
te Alba Iulia celei dintîi uniri a poporului român
şi pînă la Alba Iulia erei socialiste].

Rubrica «Biserica şi problemele vremii» :
f N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului, Consideraţiuni creştine pe marginea problemei populaţiei
(p. 184—192) — [conferinţă susţinută la 15 martie
1975, ca invitat de onoare al Institutului teologic
unic protestant de grad universitar din Cluj-Napoca.
Mitropolitul Nicolae al Ardealului, doctor «honoris causa» al Institutului protestant din Cluj-Na
poca din 1974, în conferinţa care tratează problema
atît de mult discutată în lume, despre «explozia
populaţiei», demonstrează că, privită în perspec
tivă creştină această problemă îşi pierde ascuţişul
dătător de panică gînditorilor laici.
Autorul analizează multilateral problema aceasta
şi conclude că omenirea poate privi cu încredere
viitorul, dacă fiecare individ îşi face datoria de
a contribui cu ceea ce are mai bun în el la pro
păşirea multilaterală a lumii. In acest context po
runca «Fiti rodnici şi vă înmulţiţi, umpleţi pămîntul şi stăpîniti-1» (Fac. I, 28) rămîne permanent
valabilă].

în rubrica «Studii» :

în rubrica
«După alegerile de deputaţi» :

— Diacon Constantin V o i c u, Teologia mun
c i i la Sfîntul Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei.
Teză de doctorat (p. 193-326) l- după prefaţa
semnată de referentul principal al lucrării, Pr. Prof.
D. Fecioru, teza de doctorat a Părintelui Const.
Voicu, lector la Institutul teologic de grad univer
sitar din Sibiu, dezvoltă interesanta problemă des
pre teologia muncii la Sfîntul Ioan Gură de Aur
după următorul plan :

— R e d a c ţ i a , Alesul întregii noastre naţiuni
— Domnul Nicolae Ceauşescu (p. 159—161) [— ar
ticol festiv închinat alegerii de către Marea Adu
nare Naţională, în ziua de 17 martie 1975, a Dom
nului Nicolae Ceauşescu în funcţia de Preşedinte
al Republicii Socialiste România.

Partea I : Consideraţii introductive asupra mun
cii (p. 198—233) — Importanta şi actualitatea pro
blemei ; — Munca in concepţia etică a antichită
ţii ; — Munca în Noul Testament şi la părinţii şi
scriitorii bisericeşti pînă la Sfîntul Ioan Gură de
Aur.

Numărul 3— 5,
pe lunile martie—mai, cuprinde :

Articolul este urmat de publicarea textului te
legramei adresate în numele Mitropoliei Ardealu
lui, Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Sibiu, Domnu
lui Preşedinte Nicolae Ceauşescu].

.în rubrica «Pastorale» :
— f N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului, Pas
torală la învierea Domnului, 1975 (p. 162—167);
— f T e o f i l , Arhiepiscopul Vadului, Feleacu
lui şi Clujului, Pastorală la învierea Domnului, 1975
(p. 168-176) ;

Partea a Il-a : Teologia muncii la Sfîntul Ioan
Gură de Aur (p. 233—327).
Capitolul I : «Premizele unei teologii creştine a
muncii» (p. 233—248) : — Chipul lui Dumnezeu —
fundamentul concepţiei creştine despre muncă ; —
Poziţia şi rostul omului în lumea creată (omul ca
stăpîn şi preot al lumii).
— Capitolul I I : «Munca în istoria mîntuirii»
(p. 249—264) ; — Munca după cădere ; — Munca
în viata creştină ; — Nobleţea muncii.

REVISTA REVISTELOR MITROPOLITANE
— Capitolul I I I : «Munca în raport cu natura
umană (p. 265—280) : — Datoria muncii; — Munca,
lege a naturii ; — Munca şi odihna.
Capitolul I V : «Munca în relaţiile umane» (p.
285—289) : — Munca, factor de unire între oameni ;
— Necesitatea muncii în viaţa socială ; — Munca
şi iubirea creştină.
Capitolul V : «Munca în raport cu lumea ma
terială» (p. 290—298) : — Originea artelor şi a teh
nicii ; — Ierarhia artelor. Munca manuală şi spi
rituală ; — Natura şi scopul artei şi tehnicii ; —
Rolul muncii în transformarea omului şi a lumii.
Capitolul V I : «Munca în raport cu Dumnezeu»
(p. 299—307); — Munca, ca ocupaţie temporală şi
viaţă duhovnicească ; — Lucrarea pronietoare a lui
Dumnezeu şi munca omului ; — Sfinţirea muncii.
Concluzii (p. 308—311).
Lucrarea cuprinde apoi : Bibliografie (p. 312—
318); — Registru de citate (p. 319—321); — Curriculum vitae (p. 322) şi un rezumat în limba germană (p. 323—324).
Lucrarea Părintelui Lector Constantin Voicu
prezintă o importanţă deosebită nu numai prin ac
tualitatea ei, ci şi prin viziunea unitară în care
autorul a privit textele hrisostomice privitoare la
muncă răspîndite în întreaga operă a Sfîntului Ioan
Gură de A u r ; texte pe care autorul le-a identifi
cat, le-a selecţionat şi le-a valorificat cu simţ cri
tic, reuşind să realizeze o reală contribuţie a teo
logiei ortodoxe române la înţelegerea corectă a
concepţiei creştine despre muncă.
întrucît problema muncii a interesat totdeauna
nu numai pe economişti, sociologi, filozofi şi m o
ralişti, ci şi pe teologi, deoarece problema despre
muncă implică şi angajează viaţa omenească în
cele mai variate aspecte ale ei, lucrarea Părintelui
Lector Constantin Voicu conturînd teologia muncii
în opera unuia din cei mai de seamă părinţi bi
sericeşti, aduce, prin evidenţierea permanentei va
labilităţi a concepţiei despre muncă ale teologiofj
patristice, o reală contribuţie la precizarea corectă
a concepţiei despre muncă în secolul nostru, cînd
munca a fost ridicată la criteriu de judecare a în
tregii activităţi umane].
— Ion St. M o 1 d o v e a n u, profesor pensio
nar, Şcoala naţională din Buzău şi primul ei în
văţător : Dionisie Romano (p. 327—347) [— cu pri
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lejul împlinirii, a 140 de ani de la înfiinţarea Şco
lii naţionale din Buzău, autorul închină acest
stu
diu în care tratează bine documentat următoarele
aspecte ale problemei : — înfiinţarea învăţămîntului naţional public ; — Prima casă închiriată
pentru şcoală ; — In căutarea altei case pentru
şcoală ; — «Şcoala cea veche» ; — Al doilea lo
cal : «Şcoala cea nouă» (1840) ; — Dionisie Ro
mano, profesor şi pedagog; — Dionisie Romano,
întemeietor al Bibliotecii Şcolii Naţionale din Bu
zău ; — Dionisie Romano, organizator al «Şcolilor
săteşti» din Jud. Buzău (1838) ; — Activitatea
cul
turală a lui Dionisie Romano la Buzău (1832—1848) ;
— Dionisie Romano, predicator ; — Despărţirea de
Buzău : — Concluzii].

în rubrica «îndrumări omiletice» :
— Pr. Vasile P r o d e a, Predică la Duminica
a doua din Sfîntul şi Marele Post. Despre pocăinţă
(p. 348-353);
— Pr. Prof. D. B e 1 u,

învierea Domnului (p.

353-358) ;
— Prof. Ion B u n e a — Cluj-Napoca,
la înălţarea Domnului (p. 358—360);

Cuvint

— Sfîntul Ioan Gură de Aur. Omilie la învierea
lui Lazăr şi la Sfintele Mucenite Domnina, Veronica şi Prosdoca (p. 360—363) [— traducere de
Ilie Fracea] ;
— Pr. Ion B u n e a — Cluj-Napoca, Cuvînt la
înmormîntarea unui preot (p. 363—365).

în rubrica «Comemorări» :
— Pr. Prof. Gr. M a r c u şi Diac. Gh. P a p u c ,
In mentori am Episcopul Argay Gyorgy (p. 366—368).
După rubrica : «Viaţa bisericească» în cuprinsul
Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Sibiu şi a Episco
piei Oradiei (p. 369—388) şi după dările de seamă
asupra Vizitelor ecumeniste [Aimo T. Nickolainen,
cpiscopul evanghelic-luteran din Helsinki (p. 389—
391) ; Dr. Jan de Graaz, profesor la facultatea de
teologie reformată a Universităţii din Utrecht (p.
391—392) ; şi Arhiepiscopul-primat al Bisericii -Lu
terane din Suedia, Dr. Olof Sundby (p. 392—397)
— revista se încheie cu rubrica însemnări (p. 398 402) [redactată de I. Ică, Pr. Prof. M. Şesan, Pr.
M. Munteanu şi Redacţia].

«M ITROPOLIA OLTENIEI», revista oficială a Arhiepiscopiei Craiovei
şi a Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, an. X X V II (1975) :
Arhiepiscop şi Mitropolit, în
sprijinul marilor năzuinţe ale poporului (p. 178—
—
R e d a c ţ i a , Voinţa unanimă pentru pro 182) [— o profundă analiză a situaţiei în care, la
alegerile de deputaţi în forul suprem — Marea
păşirea Patriei (p. 175—177) [— articol festiv închi
Adunare Naţională — din 9 martie 1975, s-a asi
nat alegerii de către Marea Adunare Naţională, la
gurat părtăşia tuturor energiilor societăţii noastre
17 martie 1975, a Domnului Nicolae Ceauşescu ca
Preşedinte al Republicii Socialiste România].
în efortul comun pentru mai binele obştesc].

Numărul 3— 4,
pe lunile martie— aprilie, cuprinde :

—

f Teoctist,
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In rubrica «Aniversări» :
— Pr. Ilie B r ă t a n, I.P.S. Teoctist, arhiepis
cop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei, la cea
de a LX-a aniversare a naşterii şi 25 de ani de
slujire arhierească (p. 183—185).

In rubrica «Articole şi studii» ;
— Arhim. Ilias M a s t r o g h i a n o p o u l o s ,
Bizanţ. O lume a spiritului şi a dragostei (V) (p.
186—195) [— continuînd publicarea, în traducerea fă
cută de Pr. Olimp Căciulă, a lucrării cu acest titlu,
apărută la Atena, în 1967, revista publică acum
capitolul III din partea I intitulat: «Opere de bi
nefacere în epoca lui Constantin cel Mare şi a
urmaşilor săi»].
— Ştefan R e ş c e a n u , Dreptul omului la via
ţă, după morala creştină (p. 196—201) [— articol
bine documentat în care autorul demonstrează că
dreptul la viaţă se exprimă prin personalitatea omu
lui, prin spiritualitatea şi prin progresul continuu
de care el este capabil. Capacitatea de dezvoltare
spirituală a omului este un proces viu, care du
rează toată viaţa omului. Aceasta evidenţiază uni
citatea persoanei umane, manifestată în dezvol
tarea ei originală pînă la moarte].

în rubrica «Studii biblice» :
— Pr. Gh. B ă l a n a , Epistola Intîi soborni
cească a Sfîntului Apostol Ioan. Comentariu (p.
202—212) [— continuare din nr. 1—2/1975 al aceleeaşi reviste, partea publicată acum comentează
textul din Cap. II, 1—11, a cărui temă principală
este : «Creştinii îl au pe Iisus apărător şi ispăşi
tor, dacă păzesc poruncile Lui»].

în rubrica
«Pagini de antologie patristică» :
— Sf. Gherman, arhiepiscopul Constantinopolului, Tilcuirea Sfintei Liturghii (p. 213—219) [— con
tinuînd partea publicată în nr. 1—2/1975. Pr. Prof.
Nic. Petrescu publică acum capitolul I I I al lucrării
despre «Liturghia catehumenilor»].

în rubrica
«In sprijinul activităţii pastorale» :
— Arhim. Varahiil J i t a r u, Ginduri pentru o
pastoraţie a cuvîntului (p. 220—222) ;
— Pr. Dr. Simion R a d u , Despre rolul con
ştiinţei morale creştine (p. 223—226);
— Pr. I. I o a n i c e s c u, Veşmintele liturgice
şi semnificaţia lor simbolică, in atenţia permanentă
a slujitorilor Sfîntului Altar (I) (p. 226—230).

în rubrica «Sinaxar» :
— Diac. P.
(p. 231-234).

I.

D a v i d,

Sf.

Grigorie

Palama,

în rubrica «Drumar omiletic» :
— Pr. Dr. Iftodi
L e o n,
Cinstirea Sfintelor
icoane. Predica la Duminica Ortodoxiei (p. 235—238);
— Arhid. Prof. Ioasaf G a n e a, Cuvînt la Buna
vestire (p. 238—241) ;

— Pr.
S.
Dumitru,
Slujirea
semenilor
Predică la Duminica a doua din Postul Mare
(p. 241-243) ;
— Pr. Ioan I o r d a c h e, Porunca slujirii. Pre
dică
la
Duminica
cincea
din
Postul
Mare
(p. 244-246).

In rubrica «Evocări» :
— C. A 1 b u, In memoria muzicianului Grigorie
Gabrielescu - 1859-1915 (p. 247-249).

In rubrica «Documentar» ;
— Ion P o p e s c u, Un manuscris de poetică
religioasă (p. 250—263) [— autorul prezintă, reproducînd fotografic 12 pagini din el, un manuscris
păstrat în Biblioteca Universităţii din Craiova.
Manuscrisul este un fel de tratat de versificaţie
care prezintă în prima parte calităţile şi defectele
poeziilor latine şi greceşti precum şi cîteva exem
plare din Psalmii lui David, în rusă, poloneză şi
latină.
Acest manuscris a fost adnotat de scriitorul
realist de origine ucraineană V. Korolenka (1851—
1925) care în vremea exilului său în vremea ţarilor
a locuit o vreme la Tulcea, unde a studiat îndea
proape acest manuscris. Aşa se explică impresiile
de călătoric în România şi diferite impresii culese
de Korolenco de la locuitorii Dobrogei].

în rubrica «Documente» :
— Prof. T. G. B u 1 a t, Mărturii de la Iosif,
întiiul Episcop de Argeş (1793-1820) (p. 264-268)

în rubrica «însemnări» :
— Pr. Prof. Ath. N e g o i ţ ă, Un nou proiect
de reformă a calendarului iulian (p. 269—272);
— Dr. Ene E. S ă v o i u, Date noi cu privire
la opera Sfîntului Calinic de la Cernica, Episcopul
Rimnicului (p. 272—275) [— recunoscînd utilitatea pe
care o prezintă conţinutul juridic al «Capetelor de
poruncă» (a lui Antim Ivireanul) pentru preoţi şi
diaconi, episcopul Calinic — în loc să tipărească
a IlI-a ediţie a «Capetelor de poruncă», a inserat
textele juridice referitoare la testament şi diată
într-o carte bisericească folosită mai mult decît
altele la domiciliul creştinilor — Aghiasmatarul,
tipărit de Episcopul Calinic la 1881].
— Florin M a r i n e s c u , Dragostea de carte a
Episcopului Ghenadie Enăceanu (p. 275—279) [— analiza critică a preocupărilor episcopului Ghenadie
Enăceanu, făcută pe date culese din cercetarea căr
ţilor ce au format biblioteca înaltului ierarh].

In rubrica
«însemnări pe iile de cronică» :
— Teodor N. M a n o l a c h e , Acţiuni şi înfăp
tuiri din Patria noastră şi din alte ţări ale lumii,
m artie-aprilie 1975 (p. 280-285).
După rubrica «Cronică bisericească (p. 286—307),
revista se încheie cu rubrica «Recenzii» (p. 308—324)
şi «Revista revistelor» (p. 325—326).

1Prof. I. V. GEORGESCuj

INDICE ALFABETIC
LA
«GHID BIBLIOGRAFIC, PE TEME ŞI PROBLEME,
DIN PUBLICAŢIILE REVISTELOR BISERICEŞTI PATRIARHALE»
P r e c i z a r e :
în Cuvîntul înainte îa lucrarea documentară «Ghid bibliografic, pe teme şi probleme, din publicaţiile revistelor bisericeşti patriarhale» arătam că, în finalul lucrării,
vom proceda la întocmirea şi prezentarea unui indice alfabetic la această lucrare
avînd în vedere îndoitul scop: de a face un lucru deplin şi cît mai bun şi totodată
de a facilita mai mult şi mai sigur folosirea materialului vast şi enciclopedic cu
prins în revistele bisericeşti patriarhale din cei 25 de ani ai arhipăstoririi Prea Feri
citului Părinte Patriarh Justinian.
Un motiv în plus pentru necesitatea stringentă a acestui indice alfabetic îl
constituie şi faptul real şi firesc al centralizării celor două părţi ale documentului,
în care a fost încadrat şi prezentat acest vast şi variat material de publicaţie bise
ricească — amintind că în partea întîia au fost cuprinşi anii de publicaţie 1948—
1969, iar în partea a doua (anexă) anii de publicaţie 1970— 1973 (luna iunie) — care
împreună ilustrează şi concretizează, doar în parte, un sfert de veac de rodnică
activitate culturală a Bisericii Ortodoxe Române, sub grija şi conducerea directă a
Prea Fericirii Sale.

A
ABECEDAR modern românesc (— primul) : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXL.
ACADEMIILE domneşti din ţară : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXL.
«ACRIVIA» (exactitate, stricteţe) în Biserică: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1269.
ADMINISTRAŢIA Patriarhală (organizare, viaţă şi activitate): B.O.R., XCI (1973),
nr. 6, p. 707.
ADRIAN (Hriţcu), Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor (date biografice): B.O.R.,
XCII (1974), nr. 1— 2, p. 39— 47.
ADUNAREA Mondială a Păcii: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1322— 1323; —
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCVII.
ADUNAREA Naţională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române contemporane (or
ganizare, viaţă şi activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 697— 698 ; — XCIV
(1976), nr. 1— 2, p. CLXXIX.
AFRICA (monografii istorico-geografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 614; —
XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1063.
AGAPA (masă frăţească): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 607— 608.
AGNEŢ — Vezi : Liturghia Dumnezeiască.
ALEXANDRU (cel Bun), domnitorul Moldovei (1400— 1432) (date biografice): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCII.
ALEXANDRU (Lăpuşneanu), domnitorul Moldovei (1552— 1561, 1564— 1568) (date bio
grafice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCII.
ALFABETUL şi scrisul chirilic: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 616.
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ALFABETUL şi scrisul românesc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 616; — XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. XI.
ALIANŢA Mondială Baptistă (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC (1972), nr. 9—
10, p. 1085.
ALIVIZATOS (Amilcar), teolog grec de prestigiu (date biografice): B.O.R., XC (1972),
nr. 1—2, p. 153.
AMBIŢIA dăunătoare: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1329.
ANAFORA (Antidoron), în raport cu SIînta Euharistie — V e z i: Liturghia dumnezeiască.
ANAFURA (ritualul Sfintei Jertfe Euharistice) — Vezi : Liturghia Dumnezeiască.
ANDREI (Mageru), episcop al Aradului (date biografice) : B.O.R., XCI (1973), nr. 7—
8, p. 886; — nr. 9— 10, p. 1117.
ANDREI (Moldovanu), episcop al românilor ortodocşi din America (date biografice) :
B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 886; — nr. 9— 10, p. 1117— 1118.
ANGHELOLOGIE (învăţătura creştină despre îngeri): B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5—
6, p. 608.
ANGLIA (monografie istorico-geografică) : B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1061.
ANTIM (Angelescu), Episcopul Buzăului (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 9—
10, p. 1114; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXVI 1.
ANTIM (Critopol), mitropolit de Severin (date biografice) : B.O.R., XCIII (1975), nr.
3— 4, p. LII.
ANTIM (Ivireanul), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1256— 1257; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 442; — XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. CLVI.
ANTIM (Nica), Episcopul Dunării de Jos (date biografice) : B.O.R., XCI (1973), nr.
6, p. 707 ; — nr. 7— 8, p. 738— 761.
ANTONIE (Ploieşteanul), Episcop-vicar patriarhal (date biografice) : B.O.R., XCIII
(1975), nr. 1—2, p. III; — nr. 9— 10, p. CXLVIII ; — XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXXXIV.
ANTONIUS
(Felix), procurator roman al Palestinei (date biografice) :B.O.R.,
XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1263.
ANTROPOLOGIE (învăţătura creştină despre om): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 608—610; — XC (1972), nr. 5—6, p. 618, 619; — nr. 9— 10, p. 1074; —
nr. 11— 12, p. 1259; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. I.
ANTROPOSOFIA (curent ocultist) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 610.
ANUL liturgic (bisericesc) :
1. în
Biserica Ortodoxă: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 610; — XCIII
(1975), nr. 1—2, p. II.
2. în
Biserica V eche-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 379,
3. în
Biserica Nestoriană : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 380.
4. în
Biserica Siriană-Iacobită : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p .381.
ANUL Sabatic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 610. ■
APOCRISIARI (soli bisericeşti): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1275.
APOSTOLAT: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 610; — XC III (1975), nr. 1— 2, p. I.
APOSTOLAT ortodox : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1—2, p. III.
APOSTOLAT social: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6, p. 610— 611; — XCIII
(1975),
nr. 1—2, p. III— IV.
APOSTOLATUL laicilor în Biserică — Vezi : Laicii (poziţia lor) în Biserică.
APOSTOLI falşi (opozanţii Apostolilor Domnului): B.O.R. XCIII (1975), nr. 1—2, p. II.
APOSTOLII Bisericilor : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1—2, p. II.
APOSTOLII «Cei şaptezeci» (Ucenicii Domnului) : B.O.R., XC III (1975), nr. 1—2, p. II.
'APOSTOLII Domnului (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 611—
613; — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1269— 1271; — X C III (1975), nr. 1—2, p. II.
ARABII (date istorico-geografice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 281.
ARGHEZI (Tudor), scriitor român contemporan (date biografice) : B.O.R., XCI (1973),
nr. 3— 5, p. 445.
ARHEOLOGIE :
I. — Descoperiri arheologice din ţară: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p.
614—615; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. IV— V.
11. — Descoperiri arheologice de pretutindeni: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 612, 613—614; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. V.
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ARHIEPISCOPII în Biserică (nume şi demnitate sacerdotală): B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1274— 1275.
ARHITECTURA bisericească creştină :
I. — Privire generală: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 618—622; — XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. V I— VII.
II. — Arhitectură bisericească creştină bizantină: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5— 6, p. 619, 620; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. VI.
III. — Arhitectură bisericească creştină românească: B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 5—6, p. 619— 621 ; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. V I—VII.
IV. — Arhitectură bisericească creştină rusească: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5— 6, ,p. 621.
V. — Arhitectură bisericească creştină bulgară: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1—2,
p. VIL
VI. — Arhitectură bisericească creştină apuseană: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5— 6, p. 621— 622.
VII. — Arhitectură bisericească creştină americană : B.O.R., XCIII (1975), nr.
1— 2, p. VII.
ARHIVISTICĂ românească : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. V.
ARIANISMUL: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 615; — nr. 7— 8, p. 872, 873.
ARMENII (istoric, viaţă, civilizaţie, artă şi cultură): B.O.R., XC (1972), nr. 7—8,
p. 849.
ARONDAREA teritorială a Bisericii Ortodoxe Române contemporane: B.O.R., XCI
(1973), nr. 6, p. 695; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXVIII— CLXXIX.
A.RTA creştină :
I. — Privire generală: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 615.
II. — Artă creştină bizantină: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 619, 620, 622,
625, 627, 628, 629; — XC (1972), nr. 3—4, p. 383—384; — XCIII (1975),
nr. 1— 2, p. V—V I ; — nr. 5—6, p. LXXVI.
III. — Artă creştină românească: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p.620,621—
633 ; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. V— VI.
IV. — Artă creştină sîrbească : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 620, 621, 628.
V. — Artă creştină coptă: B.O.R., XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXIII.
VI. — Artă creştină nubiană : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1—2, p. VI.
ARTA faraonilor : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. VI.
ARTE frumoase (privire generală): B.O.R., LXXXTX (1971), nr. 5— 6, p. 618— 633: —
XCIII (1975), nr. 1— 2, p. VI— XI.
ARTE grafice: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 616—618; — XCIII (1975), nr. 1— 2,
p. X I— XII.
ARTE plastice — Vezi : Arte frumoase.
ASCULTAREA (virtute creştină): B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VI.
ASEMĂNAREA omului cu Dumnezeu : — V e z i: Antropologie.
ASISTENŢA socială : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 850.
AŞEZĂRILE ortodoxe române de la Locurile Sfinte: B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 855;
— Vezi şi : Diaspora...; — Parohia...
ATANASIE (Dincă), arhiereu pensionar (date biografice) : B.O.R., XCIV (1976), nr.
1— 2, p. CLXXVII, CLXXXIX.
ATOS (Sfîntul M unte): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 850— 851; — nr. 9— 10,
p. 1054— 1055; — nr. 11— 12, p. 1259; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 147, 151; —
nr. 7— 8, p. 855; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X II— XIII : — XCIV (1976),
nr. 3—4, p. CCX, CCXII.
ATRIBUTELE lui Dumnezeu — Vezi : însuşirile lui Dumnezeu.
AUGUST (23) 1944 — Vezi: Eliberarea poporului îomân de sub dominaţia fascistă.
AUSTRIA (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1061.
AUTOCEFALIE :
I. — Privire generală: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 852; — XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. XIII.
II. — Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11—
12, p. 1260— 1261 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LIII ;
— Vezi* şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1258.
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III. — Autocefalia Bisericii Ortodoxe Greceşti: B.O.R., XC III (1975), nr. 3— 4
p. LVII.
AUTONOMIE : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 852.
AUTORITATEA în Biserică (organele puterii bisericeşti):
I. — Principii la baza conducerii în Biserică : B.O.R., XC III (1975), nr. 1—2,
•p. XIII. '
II. — Autoritatea în Biserică în vremea Sfinţilor A postoli: B.O.R., XCIII (1975),
nr. 1—2, p. XIII.
III. — Autoritatea supremă în Biserica primară : B.O.R., XC III (1975), nr. 1— 2,
p. XIV.
IV. — Autoritatea supremă în Biserica universală : B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
7—8, p. 852—853; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. XIV.
V. — Autoritatea supremă în Biserica Ortodoxă : B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
7—8, p. 853; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. XIV.
VI. — Autoritatea supremă în Biserica Romano-Catolică : B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 7—8, p. 854—855; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. XIV.
VII. — Autoritatea supremă în Biserica Protestantă : B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
7— 8, p. 855— 856.
AVARIŢIA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1325— 1326.
AVEREA bisericească: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 856.
AVRAM (Iancu) — Vezi : Iancu (Avram).

B
BACCHILYDE, poet liric din antichitate: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1264.
BALADA Meşterul ManoJe : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLV.
BARTH (Karl), teolog protestant de prestigiu (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5— 6, p. 609; — nr. 7—8, p. 868, 870; — XC (1974), nr. 3—4, p. 375;
— nr. 9— 10, p. 1068, 1074; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXVII.
BAZILICA :
I. — Istoria ?i tipurile e i: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 618— 620.
II. — Monograiii de bazilici din ţara noastră : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 615, 619— 620; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. V, VI.
III. — Monografii de bazilici de peste hotare : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10,
p. CLXV.
BALAŞEL (Pr. Teodor), folclorist român (date biografice) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—
5, p. 445.
BELGIA (monografie istorico-geografică) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXIX.
BETANIA (date istorico-geografice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062.
BETLEEM (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7—8, p. 1062.
BEŢIA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1327.
BIBLIA (privire generală şi interconfesională): B.O.R., LXXX'IX (1971), nr. 5— 6,
p. 614; — nr. 7—8, p. 856—857, 860—862; — XC (1972), nr. 5—6, p. 619; —
nr. 7—8, p. 844; — XCII (1974), nr. 1—2, p. 290; — XC III (1975), nr. 1—2,
p. X V ;
— Vezi ş i : Inspiraţia divină.
BIBLIOGRAFIE românească veche (manuscrise, tipărturi): B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5,
p. 438—441.
BIBLIOTECI :
‘ I. — Din ţară: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 863—864; — XCIII (1975),
nr. 1— 2, p. X X ; — nr. 9— 10, p. CLIII.
II. — De peste hotare: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 864; — nr. 9— 10,
p. 1059; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 440.
BIGOTISMUL: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 864.
BINEFACEREA (virtute creştină): B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. V.
BINELE (după învăţătura creştină): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 864— 865.
BISERICA :
I. — Concept, calitate, rol şi doctrină despre Biserică
— V e z i: Ecleziologie creştină.
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II. — Biserica universală (pagini de seamă din trecutul său istoric) : B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5— 6, p. 611—613; — nr. 7—8, p. 852—854, 870—876; — XCIII
(1975), nr. 1—2, p. X X III— XXV.
III. — B i s e r i c a O r t o d o x ă :
1.Istoric, doctrină, viaţă şi activitate (privire generală): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 7— 8, p. 852, 853, 876—377; — XC (1972), nr. 5— 6, p. 618; —
XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X X V ;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 851; — nr. 9— 10, p.
1053; — nr. 11— 12, p. 1257; — XC (1972), nr. 3—4, p. 375;
— Relaţiile intercreştine Qle Bisericii Ortodoxe.
2. Biserica Ortodoxă Ecumenică — Vezi : Patriarhia Ecumenică.
3. Biserica Ortodoxă de Alexandria — V e z i: Patriarhia de Alexandria.
4. Biserica Ortodoxă de Antiohia — Vezi : Patriarhia de Antiohia.
5. Biserica Ortodoxă de Ierusalim — Vezi: Patriarhia de Iesuralim.
6. Biserica Ortodoxă Rusă (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1064— 1075; — nr. 11— 12, p. 1244— 1253; — XCIII (1975),
n r . 3— 4( p. X X X V I—XLVIII ;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1052, 1955, 1059, 1060,
1061, 1062, 1063; — nr. 11— 12, p. 1258;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Ruse ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Ruse.
7. Biserica Ortodoxă Georgiană (Gruzină) (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
LXXXIX (17971), nr. 11— 12, p. 1253— 1254; — XCIII (1975), nr. 3—4,
p. X L V III;
— Vezi ş i : — B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
11— 12, p. 1246, 1247, 1251 ;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Georgiene ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Georgiene.
8. Biserica Ortodoxă Sîrbă (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1254— 1255; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. XLVIII—L ;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1056; — nr. 11— 12,
p. 1247, 1248, 1258; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 150;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Sîrbe ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Sîrbe.
9. Biserica Ortodoxă Română :
a) Origine, începuturi,
istoric : B.O.R.,LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 614—
615; — nr. 11— 12, p.
1255— 1261; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. L—LIV ;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 850—851, 852; — nr.
9— 10, p. 1052, 1058, 1060, 1061, 1062, 1064— 1065; — nr.
11— 12, p. 1253, 1254.
b) Biserica Ortodoxă Română văzută şi elogiată de străini: B.O.R.,
LX XX IX (1971), nr. 11— 12, p. 1261 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LIII—LIV;
— Vezi ş i : — Relaţiile interortodoxe ale
Bisericii Ortodoxe Române ?
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Române.
10. Biserica Ortodoxă Bulgară (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC (1972),
nr. 1—2 ,p. 146— 150;— XC III (1975), nr. 3—4, p. LIV—LVI ;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1056; — nr. 11— 12,
p. 1246, 1247, 1248, 1257;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Bulgare ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Bulgare.
11. Biserica Ortodoxă Greacă (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC (1972),
nr. 1—2, p. 150— 155; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. LVII—L X I;
— Vezi şi: — B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 9— 10, p. 1055— 1056, 1060; —
nr. 11— 12, p. 1247;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Greceşti;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Greceşti.
12. Biserica Ortodoxă Cipriotă (istoric, viaţă şi • activitate) : B.O.R., XC (1972),
nr. 1— 2, p. 155; — XC III (1975), nr. 3— 4, p. LXI ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1248; — XC (1972),
nr. 1— 2, p. 153 ;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Cipriote ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Cipriote.
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t3. Biserica Ortodoxă Albaneză (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC (1972),
nr. 1—2, p. 155— 156;
— Vezi ş i : — Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Albaneze.
14. Biserica Ortodoxă din Polonia (istoric, viaţă şi ^activitate) : B.O.R., XC
(1972), nr. 1— 2, p. 156— 157; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. L X I;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1247, 1248;
— Relaţiile inter ortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Polonia ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe din Polonia.
15. BisericaOrtodoxă din Cehoslovacia (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
XC (1972), nr. 1— 2, p. 157— 159; — XCIII (1975), nr. 3—4,
p. L X II;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1245, 1248, 1249;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Ceho
slovacia ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe din Ceho
slovacia.
16. Biserica Ortodoxă din Finlanda (istoric, viaţă
şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 1— 2, p. 159; — XCIII (1975), nr.
3—4, p. LXII— L X III;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1055; — nr. 11— 12,
p. 1245, 1247, 1248;
— Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din,Finlanda ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda.
17. Biserica Ortodoxă din Creta (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 9— 10, p. 1054; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 159.
18. Biserica (Arhiepiscopia) Ortodoxă Greacă a celor două Americi (istoric, viaţă
şi activitate): B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 160; — XCII (1974), nr.
3—4, p. 513.
19. Biserica Ortodoxă Maghiară (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC (1972).
nr. 1— 2, p. 160.
20. Biserica Ortodoxă din Muntele S in a i: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 9— 10,
p. 1063 ; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. LXIII.
21. Biserica Ortodoxă din Japonia (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1244, 1245, 1246; — XC (1972), nr. 1—2, p. 160— 161.
22. Biserica Ortodoxă din China (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1244, 1245; — XC (1972), nr. 1—2, p. 161 ; — XCII
(1974), nr. 3—4, p. 514.
■23. Biserica Ortodoxă din Coreea (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1244; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 161.
24. Biserica Ortodoxă din Orientul Mijlociu (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
XC (1972), nr. 1— 2, p. 161.
IV. — B i s e r i c a R o m a n o - C a t o l i c ă :
1 . Istoric, doctrină, viaţă şi activitate (privire generală): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 7—8, p. 854—855, 873, 874—£75, 876; — XC (1972), nr. 3— 4,
p. 367— 373; — X C III (1975), nr. 5—6, p. LXIV—L X V III;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1056— 1057, 1062, 1063
— 1064; — nr. 11— 12, p. 1249 ;— XC (1972), nr. 1—2, p. 150;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Romano-Catolice.
2. Biserica
Romano-Catolică din Franţa (istoric, viaţă şi activitate) :
B.O.R.,
XC (1972), nr. 3— 4, p. 368 ;
— Vezi ş i : — Biserica Romano-Catolică (privire generală).
3. Biserica
Romano-Catolică din Italia (istoric, viaţă şi activitate):
B.O.R.,
XC (1972), nr. 7— 8, p. 841 ;
— Vezi ş i : — Biserica Romano-Catolică (.privire generală).
4. Biserica
Romano-Catolică din Austria (istoric, viaţă şi activitate):
B.O.R.,
XC (1972), nr. 7— 8, p. 841—842 ;
— Vezi ş i : — Biserica Romano-Catolică (.privire generală).
5. Biserica Romano-Catolică din R. F. Germania (istoric, viaţă şi activitate) :
B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 842 ;
— Vezi ş i : — Biserica Romano-Catolică (privire generală).
6. Biserica
Romano-Catolică din Olanda (viaţă şi activitate): B.O.R., XCIII
(1975), nr. 5— 6, p. LXV, LXVI, LXXIX.
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7. Biserica Romano-Catolică din Japonia (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
XC (1972), nr. 3—4, p. 369.
8. Biserica
Romano-Catolicădin R.S.R. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
XC (1972), nr. 5—6, p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085— 1087.
9. Biserica
Romano-Catolicădin S.U.A. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
XC (1972), nr. 3—4, p. 368; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXV I;
— Vezi ş i : — Biserica Romano-Catolică (privire generală).
10. Biserica
Romano-Catolicădin Egipt
(viaţă şi activitate): B.O.R., XCIII
(1975), nr. 5—6, p. LXVI.
V. — B i s e r i c a P r o t e s t a n t ă :
1. Istoric, doctrină, viaţă şi activitate (privire generală): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 7— 8, p. 875, 876; — XC (1972), nr. 3—4, p. 373—375; —
XCIII (1975), nr. 5—6, p. L X V III;
— Vezi şi : — B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 9— 10, p. 1057, 1071 ; — nr. 11—
12, p. 1249— 1250; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X X V I;
— Relafiile intercreştine ale Bisericii Protestante.
2. Biserica Evanghelică-Luterană din R■ P. Germania (istoric, viaţă şi activi
tate) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1071; — nr. 11— 12, p. 1249,
1250; — XC (1972), nr. 3—4, p. 374; — nr. 7—8, p. 843; — nr. 9— 10,
p. 1082.
3. Biserica Evanghelică-Luterană din R. D. Germană (istoric, viaţă şi activi
tate): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1249, 1250; — XC (1972),
nr. 3— 4, p. 374; — nr. 7—8, p. 843; — nr. 9— 10, p. 1082.
4. Biserica Evanghelică-Luterană din Finlanda (istoric, viaţă şi activitate):
B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 11— 12, p. 1250; — XC (1972), nr. 3— 4, p. 374.
5. Biserica Evanghelică-Luterană din Letonia (istoric, viaţă şi activitate):
B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1250.
6. Biserica Luterană din Danemarca (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 9— 10, p. 1082, 1083.
7. Biserica Protestantă din Columbia (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 3— 4, p. 373.
8. Biserica Protestantă din Italia (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 3— 4, p. 374; — nr. 9— 10, p. 1082.
9. Biserica Relormată din Franţa (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 373— 374; — nr. 9— 10, p. 1082;
— Vezi şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1249.
10. <Biserica Fraţilor» din S.U.A. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1249, 1250.
11. Biserica Evanghelică C.A. din R.S.R. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
X C (1972), nr. 5—6, p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085, 1086, 1087.
12. Biserica Relormată din R.S.R. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1260; — X C (1972), nr. 5—6, p. 620; — nr. 9— 10,
p. 1085, 1086— 1087; — X C III (1975), nr. 5— 6, p. LXXXIV.
13. Biserica Luterană Sinodo-Presbiteriană din R.S.R. (istoric, viaţă şi activi
tate):B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085, 1086—
1087.
14. Biserica Unitariană din R.S.R. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 5— 6, p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085, 1086— 1087 ; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LXXXIV.
15. Biserica Relormată din Ungaria (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC III
(1975), nr. 5—6, p. LXIX.
VI. — B i s e r i c a A n g l i c a n ă :
1. Istoric, doctrină, viafă şi activitate: B.O.R., LXXX IX (1971), nr. 7— 8, p. 875 ;
— XC (1972), nr. 3— 4, p. 375— 378; — X C III (1975), nr. 5—6, p. LXX—
LXXI [
— Vezi ş i : — B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 9— 10, p. 1057, 1060, 1062, 1064;
— nr. 11— 12, p. 1250, 1255; — XC (1972), nr. 1—2, p. 150;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Anglicane.
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2. Biserica Metodistă din Anglia (istoric, doctrină, viaţă şi activitate) : B.O.R.,
XC (1972), nr. 3—4, p. 376 ;
— Vezi şi : — Biserica Anglicană (istoric, doctrină...);
— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Anglicane.

VII. — B i s e r i c a V e ' c h e - C a t o l i c ă :
— Istoric, doctrină, viaţă şi activitate: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 875 ;
— XC (1972), nr. 3— 4, p. 378— 379; — XC III (1975), nr. 5—6, p. LXXI—
L X X II;
— Vezi şi : — Relaţiile intercreştine ale Bisericii Vechi-Catolice.
VIII. — B i s e r i c i l e V e c h i-O r i e n t a 1e (Necalcedontene) :
1. Privire generală: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 874;
— XC
(1972),
nr. 3— 4, p. 379 ; — XCIII (1975),
nr. 5— 6, p. L X X II;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1058; — nr. 11— 12,
p. 1251— 1252;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericilor Vechi-Orientale.
2. Biserica Nestoriană (istoric, doctrină, viaţă şi activitate): B.O.R., XC (1972),
nr. 3—4, p. 379— 380 ; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. L X X II;
— Vezi şi: — Bisericile Vechi-Orientale ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericilor Vechi-Orientale.
3. Biserica Armeană (istoric, doctrină, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972),
nr. 3—4, p. 382 ; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. L X X II;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1247, 1251;
— Bisericile Vechi-Orientale ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericilor V echi-Orientale.
4. Biserica Armeano-Gregoriană din R.S.R. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
XC (1972), nr. 5— 6, p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085— 1087.
5. Biserica Coptă (istoric, doctrină, viaţă şi activitate): B.O.R., XG (1972), nr.
3—4, p.380; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LX X III— LXXIV
;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1251, 1252;
— Bisericile Vechi-Orientale ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericilor Vechi-Orientale.
6. Biserica Etiopiană (istoric .doctrină, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC (1972),
nr. 3— 4, p. 380— 381 ; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXIV— LXXV ;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1251, 1252;
— Bisericile Vechi-Orientale ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericilor Vechi-Orientale.
7. Biserica Siriană-Iacobită (istoric, doctrină, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 381 ;
— Vezi şi : — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1251 ;
— Bisericile Vechi-Orientale ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericilor Vechi-Orientale.
8. Biserica Siriană din Malabar (India) (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R. XC
(1972), nr. 3— 4, p. 381— 382; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXV—LXXVI;
— Vezi şi: — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1251, 1252;
— Bisericile Vechi-Orientale ;
— Relaţiile intercreştine ale Bisericilor Vechi-Orientale.
9. Biserica Maronită (istoric, doctrină, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC (1972),
nr. 3—4, p. 382 ; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXVI.
IX. — B i s e r i c a d e r i t v e c h i (maritimă de nord) din Uniunea Sovietică (is
toric, viaţă şi activitate): B.O.R., XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXXIV.
X. — B i s e r i c a L i p o v e n e a s c ă din R.S.R. (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
XC (1972), nr. 5— 6, p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085— 1087; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LXXXIV.
BISERICA (locaş de cult) Sfînta Soiia din Constantinopol (monografie): B.O.R., XCI
(1973), nr. 7—8, p. 882.
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BISERICA (locaş de cult) Stintul Petru din Roma (monografie): B.O.R., XCI (1973), nr.
7— 8, p. 882.
BISERICA Vlahernelor (locaş de cult) din Constantinopol (monografie): B.O.R., XCI
(1973), nr. 7— 8, p. 882.
.
BIZANTINOLOGIE (istoric, literatură, civilizaţie şi artă bizantină şi post-bizantmă) :
B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 382— 384; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXVI—
LXXVII ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 619, 620, 622, 625, 627, 628; —
nr< 7— 8f p. 875; — nr. 9— 10, p. 1065; — nr. 11— 12, p. 1256.
BIZANŢUL (Constantinopol, Istanbul) (monografie istorico-geografică): B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 383— 384.
BLESTEMUL: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 384.
BLÎNDEŢE (virtute creştină): B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VII.
BOGDAN I, primul domnitor de sine stătător al Moldovei (1359— 1365) (date biogra
fice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCII.
BOGOMILISMUL : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1256.
BOIU (Pr. Prof. Zaharia), alcătuitorul primului abecedar românesc modern (date bio
grafice) : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXL.
BOLNIŢELE româneşti (semnificaţia medico-istorică): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p.
•CLXVIII.
BONHOEFFER (Dietrich), teolog protestant de prestigiu (date biografice): B.O.R., XC
(1972), nr. 3— 4, p. 375.
BOTEZUL (ca Sfîntă Taină): B.O.R., XCII (1974), nr. 5— 6, p. 800—802; — XCIV (1976),
nr. 3—4, p. CCXXXII.
— Vezi şi : — B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 371.
BOTEZUL DOMNULUI : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1074, 1075.
BRAHMANISMUL, una din religiile Indiei (istoric, doctrină şi v ia ţă ): B.O.R., XC (1972),
nr. 5— 6, p. 623.
BRATESCU (Nicolae), psaltul Mitropoliei din Bucureşti (date biografice): B.O.R., XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. X.
BRÎNCOVEANU (Constantin), domnitorul Ţării Româneşti (1688— 1714) (date biogra
fice): B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 284; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCII;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 618; — nr. 11— 12, p. 1258; —
XCI (1973), nr. 3— 5, p. 441 ; — nr. 7—8, p. 881, 888.
BRlNCUŞI (Constantin), sculptor român (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5— 6, p. 627.
BRODERIE religioasă creştină :
I. — Privire generală : B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 5— 6, p. 627—628;
II. — Broderia religioasă creştină bizantină şi post-bizantină : B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5—6, p. 627;
III. — Broderie religioasă creştină românească : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 627—628 ; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p.
IX ;
IV. — Broderia religioasă creştină sîrbească : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 628.
BRUNNER (Emil), teolog protestant de prestigiu (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5—6, p. 609.
BUCUREŞTI (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 450.
BUCURIA (în concepţia creştină) : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 384.
BUDDHA (Siddhartha Gautama) (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 624.
BUDISMUL, religie răspîndită în China şi în Japonia (istoric, doctrină şi v ia ţă): B.O.R.,
XC (1972), nr. 5—6 , p. 622, 624 ; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LX X X V ;
— Vezi şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1252.
BULGARIA (R.P.) (monografii istorico-geografice): B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 147 ;
— XCII (1974), nr. 7—8, p. 1060—4061.
BULGARII (date istorico-geografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 875; — XC
(1972), nr. 1— 2, p. 146 ; .
— Vezi ş i : — Bulgaria.
'
BULTMANN (Rudolf), teolog protestant de prestigiu (date biografice): B.O.R., XC
(.1972), nr. 3— 4, p. 375; — XCI (1973), nr. 7—8, p. 878.
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BUNĂTATE (virtute creştină): B.O.R., XOII (1974), ar. 9— 10, p. VII.
BUNURILE materiale (în concepţia creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 384— 385?
— XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXVII.
BUREBISTA, unul dintre cei mai de seamă conducători ai geto-dacilor (c. 70— 44 î.d.Hr.)
{date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. GC.

c
CALEA vieţii şi a morţii (în concepţia creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 385.
CALENDAR (alfabetic) cu sfinţii ortodocşi de peste a n : B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4,
tp. 532.
CALENDARUL bisericesc ortodox: B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 385— 386; — XCIII
(1975), nr. 5—6, p. L X X V II;
— Vezi şi: — B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 149, 152.
CALIGRAFI (copişti) de manuscrise româneşti vechi: B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p.
439 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLV.
CALVIN (Jean), reformator protestant (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
D. 373.
GANAAN (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062.
CANONICITATE : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1260, 1261; — XC (1972), nr.
9— 10, ,p. 1066; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 210.
CANONIZAREA slinţilor :
I. — In Biserica Ortodoxă : B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 520;
II. — în Biserica Ortodoxă Română : B.O.R., XC II (1974), nr. 3— 4, p.520— 521 ;
— XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXII—C C X X III;
•III. — In alte Biserici Ortodoxe surori: B.O.R., LXXX IX (1971), nr. 9— 10, p.
p. 1069; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 521; — XCIII (1975),nr. 1— 2,
p.
X X V II; — XCIV (1976), nr. 3—4, :p. CCXIV.
CANONUL Slintei Scripturi: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. XV ;
— Vezi ş i : Biblia.
CANTACUZINO (Constantin), cărturar român de prestigiu (date biografice): B.O.R.,
XCI (1973), nr. 3—5, p. 444; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVI— CLVII.
CANTACUZINO (Şerban), domnitorul Ţării Româneşti (1678— 1688) (date biografice):
B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 284.
CANTEMIR (Dimitrie), domnitorul Moldovei (1693— 1711) şi cărturar român de pres
tigiu (date biografice): B.O.R., XCIII (1975) nr. 5—6, p. L X X V I; — nr. 9— 10,
p. C L V II, — XC IV (1976), nr. 3—4, p. C C III;
— Vezi şi : — B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1257.
CARPII, unul din triburile dacice libere (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCI.
«CARTEA DE ÎNVĂŢĂTURĂ» : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 858.
CASA DE AJUTOR RECIPROC a clerului Bisericii Ortodoxe Române (organizare, viaţă
şi activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 708; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p.
CLXXXW .
CASA DE PENSII a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române (organizare şi funcţionare):
B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. OLXXXV.
CASA Iui Udrişte Năsturel din Hereşti (monografie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2,
p. CLXXIV.
CASA mitropolitului Dosottei din Iaşi (monografie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2,
p. CLXXJV.
CASTELE din India (sistemul lo r): B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 624—625.
CATARII (istoric, doctrină şi v ia ţă) : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1257.
CATEHEZĂ şi catehizare liturgică în Biserică : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 386— 387;
— X O II (1975), nr. 5— 6, p. LXXVHI— LXXIX.
CATOLICISM — V e z i: Biserica Romano-Catolică.
CAZANII româneşti (ediţii şi conţinut): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 387; — XCIII
(1975), nr. 5—6, p. LXXIX.
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CĂRŢI de cult tipărite în zilele noastre: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 630; XCI
(1973), nr. 3— 5, p. 446— 447; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVIII— CLIX.
CĂRŢI de predică sau cu conţinut omiletic (tipărite în zilele noastre): B.O.R., XCI
(1973), nr. 3—5, p. 447.
CĂSĂTORIA (ca Sfîntă Taină) — Vezi : Cununia...
CĂSĂTORIA (în concepţia creştină şi a celorlalte religii) — Vezi : Familia.
CEARTA (în morala creştină): B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1330.
CELIBATUL sacerdotal în Biserică : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 370 ; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LXV—LXVI, LXXIX ;
— Vezi şi : Biserica Romano-‘Catolică.
CENTRUL interortodox Penteli din Atena (organizare şi funcţionare): B.O.R., XCIV
(1976), nr. 3—4, p. CCXI.
«CER NOU ŞI PĂMÎNT NOU» — Vezi : Eshatologie...
CHENOZĂ — V e z i: Hristologie.
CHESARIE, episcopul Rîmnicului (date biografice) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 437.
CHESARIE (Păunescu), episcop al Dunării de Jos (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 9— 10, p. 1114— 1115; — XC IV (1976), nr. 1—2, p. CLXXXVII.
CHINA (R.P.) (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062—
1063.
CHINEZII (date istorico-geograifice): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 621, 626;
— Vezi ş i : China...
CHIPUL lui Dumnezeu în om — V e z i: Antropologie.
CIMITIRELE parohiale (organizare şi funcţionare) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p.
CLXXXVI.
«CINA CEA DE TAIN A »: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 607; — XC (1972).
nr. 9— 10 , p. 1070.
CINSTEA (virtute creştină) : B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VII.
CINSTIREA icoanelor — Vezi : Iconografie.
CINSTIREA relicvelor (moaştelor) sfinţilor ortodocşi: B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4,
p. 520, 521, 522.
CINSTIREA sfinţilor — Vezi : Sfinţenie şi sfinţi.
CÎMPULUNG-MUSCEL (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5,
p. 450; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCII.
CÎNTAREA în comun în biserică: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 628, 629, 630;
— XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X.
ClNTĂREŢII bisericeşti în Biserica Ortodoxă Română contemporană : B.O.R., XC (1972),
nr. 5—6, p. 617 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXLIV.
CLAIN (Samuil Micu), istoric şi lingvist român de prestigiu (date biografice): B.O.R.,
XCI (1&73), nr. 3— 5, p. 444.
CLEMENT (Alexandrinul), scriitor bisericesc patristic (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5— 6, p. 608; — nr. 7— 8, p. 850; — XC (1972), nr. 3—4, p. 387; —
nr. 5—6, p. 619; — nr. 7—8, p. 839; — nr. 9— 10, p. 1066, 1068; — nr. 11— 12,
p. 1264, 1265; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXXIII.
CLERUL Bisericii Ortodoxe Române (în trecut şi în prezent) : B.O.R., XC (1972), nr. 5—
6, p. 612—617; — XCII (1974), nr. 1— 2,p. 300; — XCIII (1975), nr. 5—6, p.
LX X X IX —LX XXIII ;
— Vezi şi : Biserica Ortodoxă Română.
•CLOPOTNIŢE (ca element de artă creştină) în Orient şi Occident : B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5—6, p. 620, 621.
COANDĂ (Henri), inginer român, specialist în aeronautică (date biografice): B.O.R.,
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXII.
CODUL fam iliei: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1262.
COLEGIALITATEA episcopală în Biserica Romano-Catolică de astăzi: B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 7—8, p. 855.
COLEGIALITATEA sacerdotală în Biserica primară : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2,
p. XJJV.
COLINDELE religioase româneşti: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 617; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LXXXIII.
" ~
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COMAN (Pr. Ioan), proiesor de Patrologie la Institutul teologic din Bucureşti (date
biografice): B.O.R., XC III (1975), nr. 9— 10, p. CXLVIII.
COMENIUS (Jan Amos), gînditor umanist şi pedagog ceh (date biografice): B.O.R.,
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLX.
COMENTARIU biblic — Vezi : Exegeză biblică.
COMISIA interortodoxă de la Chamb&sy—Geneva (8— 16 iainie 1968): B.O.R., XCIV
(1976), nr. 3—4, p. CCXI.
COMISIA pregătitoare a celui de al II-lea Congres de teologie ortodoxă (Bucureşti,
2—9 iunie 1964) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXI.
COMISIILE teologice interortodoxe de la Belgrad (1—15 septembrie 1966): B.O.R., XC
(1972), nr. 7— 8, p. 845, 846.
COMPOZIŢII de muzică bisericească românească :
I. — La Sfînta Liturghie : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 631 ; — XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. X —XI ;
II. — La laudele bisericeşti (Vecernie, Utrenie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5—6, p. 632f — XCIII (1975), nr. 1—2, p. XI.
III. — La Sfintele Taine şi ierurgii: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 632;
IV. — La cateheze şi podobii: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 632;
V. — Colinde (de Crăciun, de Florii şi de Sf. Paşti): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 5— 6, p. 632 ;
VI. — Compoziţii religioase diferite : B.O.R., XCIII (>1975), nr. 1— 2, p. X I ;
VIL — Compoziţii religioase ocazionale sau omagiale : B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 5—6, p. 632; — XCIII (-1975), nr. 1— 2, p. XI.
COMUNITĂŢI ortodoxe române de peste hotare — V e z i: Diaspora...; — Parohia.
COMUNIUNEA în Biserica Ortodoxă : B.O.R., XC -(1972), nr. 5— 6, p. 618.
CONCILIUL al II-lea Vatican — Vezi : Sinoadele în Biserică.
CONCORDANŢĂ biblică : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. XVI.
CONFERINŢA Bisericilor Europene: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1316— 1317; —
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCV—CXCVII.
CONFERINŢA Creştină pentru Pace: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1314— 1316; —
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCIII— CXCV.
CONFERINŢA exegetică interortodoxă de la Penteli— Atena (17—21 mai 1972): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXI.
CONFERINŢA interortodoxă de la Massachussets—SUA (7—11 septembrie 1970): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXI.
CONFERINŢELE Lambeth : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 375, 376, 377; — nr. 7—S,
p. 843, 845.
CONFERINŢELE Panortodoxe (Rodos şi Geneva): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8,
p. 877; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 535; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXV III—
C C X X IX ;
— Vezi şi: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 9— 10, p. 1055; — nr. 11— 12, p. 1248;
—
XC (1972), nr. 7—8, p. 840, 842, 843, 846, 847; — nr. 9— 10, p. 1080.
CONFIRMAŢIUNEA — Vezi : Mirungerea (ca Sfântă Taină).
CONFUCIANISMUL (una din religiile vechilor chinezi) : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
p. 621. ■
CONGRESE teologice internaţionale :
I. — Congresul al II-lea de teologie ortodoxă (Bucureşti, 2—9 iunie 1964):
B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X X V I;
II. — Congresul al II-lea al Societăţii de teologie ortodoxă din Am erica:
B.O.R., XC IV (1976), nr. 3—4, p. C C X II;
III. — Congresul al IV-lea internaţional de studii patristice (Oxford—Anglia,
16—21 septembrie 1963): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. C C X X X V I;
IV. — Congresul al Vl-lea internaţional de studii patristice de la Oxford (6—11
septembrie 1971): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. C C X X X V ;
V. — Congresul general al tineretului ortodox din Franţa (Annecy, 30 octom
brie— 1 noiembrie 1971) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXI.
CONSFĂTUIRI interortodoxe :
I. — De la Constantinopol (1923): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 385; — XCII
(1974), nr. 3— 4, ,p. 535 j
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II. — De Ia Vatoped (1930): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 877; — XCII
(1974), nr. 3— 4, p. 535 ;
^
III. — De Ia Moscova (1948): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 876, 877; —
nr. 9— 10, p. 1061 ; — nr. 11— 12, p. 1246, — XCII (1974), nr. 3—4, p. 535.
CONSILIUL
Ecumenic al Bisericilor (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., XC (1972),
nr. 9— 10, p. 1079— 1084, — X C III (1975), nr. 7—8, p. CXXII— C X X V I;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1057— 1058, 1062, 1073; — nr.
11— 12, p. 1250— 1251, 1255; — XC (1972), nr. 1— 2, ,p. 150; — nr.
7—8, p. 846, 847, 851 ; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. XXXI.
CONSILIUL Mondial al Păcii: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1322— 1323; — XCIV
(1976), nr. 1—2, p. CXCVII.
CONSILIUL Naţional al Bisericilor lui Hristos din SUA (istoric, viaţă şi activitate):
B.O.R., LXXXIX (1971 ),'nr.'11— 12, p. 1246, 1249.
CONSILIUL Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române contemporane (organi
zare, viaţă şi activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 699;
— Vezi ş i : Adunarea Naţională Bisericească
CONSTANTINESCU (Paul), compozitor român de muzică clasică (date bioqrafice) :
B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 633.
CONSTANTINOPOL — V e z i: Bizanţul.
CONSTANŢA (monografie istorico-geografică) — Vezi : Tomis...
CONSTITUŢIA ţării noastre (legea fundamentală): B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, ,p. 300.
CONSULTAŢIA teologică de la Penteli— Atena (23— 27 mai 1972): B.O.R., XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCXI.
CONŞTIINŢA (sentiment al responsabilităţii morale): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
p. 618.
CONTINENTE (monografii istorico-geografice) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 614 ;
— XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1060— 1063.
CONVERSAŢIILE neoliciale ortodoxe-necalcedoniene: B.O.R., XC ('1972), nr. 7— 8,
p. 847; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. L X X II;
— Vezi ş i : Relaţiile intercreştine
COPIII (creştere, educaţie, formaţie) — V e z i: Familia.
CORESI (diaconul), editor şi tipograf român de renume (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5—6, p. 618; — X.CI (1973), nr. 3— 5, p. 437, 439— 440; — XCIII
(1975), nr. 1— 2, .p. XII.
CORINTUL (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7—8, p. 1061.
COSMA (Petrovicij, episcop al Dunării de Jos (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 7— 8, p. 885.
COSMOLOGIE : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 618.
COŞBUC (George), poet clasic român (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10,
p. CLVIII.
CREAŢIA lumii (după învăţătura creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 618; —
XCIII (1975), nr. 5—6, p. L X X X III;
— Vezi ş i : Anghelologie ; — Antropologie.
CREDINŢA (virtute teologică): B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 877—878; — XCII
(1974), nr. 9— 10, p. I—I I ; — XC IV (1976), nr. 3— 4, p. CCXLI— OCXLII.
CREŞTINISMUL :
I. — Religia creştină: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5— 6, p. 611; — nr. 7— 8,
ip. 865— 870, 871 ; — XC (1972)t nr. 5—6, p. 618— 619 ; — nr. 9— 10, p. 1070 ;
— XCI (1973), nr. 3— 5, p. 456; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 514—515; —
XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXXIII.
II. — Viaţa creştină: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5— 6, p. 611—612, 614— 615.
870—876; — XC (1972), nr. 5— 6, p. 619; — nr. 9— 10, p. 1068; — nr. 11—
12, p. 1256, 1261, 1265, 1270; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 514; — XCIII
(1975), nr. 5—6, p. LXXXIII.
CREZUL (Simbolul de credinţă): B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 619; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LXXXIV.
CRIPTOGRAFIE (descrierea scrierii secrete): B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 620.
CRITICA personală : B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 620.
CRONICI (româneşti şi greceşti): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1257, 1259;
— XCI (1973), nr. 3—5, p. 437,438, 439 ; — X C III (1975), nr. 9— 10, p. CLIV— CLV.
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CRONOLOGIE biblică : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 861? — XCIII (1975), nr.
1— 2, p. XVI.
CRUCEA (forme şi simbol): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 620.
«CRUCEA ROŞIE» (organizaţie sanitară internaţională): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
p. 620.
CRUCIADELE (istoric) : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. XXIV, XXV.
CUCERNICIE (virtute creştină) — V e z i: Evlavie ; — Pietate.
CUCU (Gheorghe), compozitor român de muzică bisericească (date biografice): B.O.R.
LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 631.
CULLMANN (Oscar), teolog protestant de prestigiu (date biografice) : B.O.R., XCI
(1973), nr. 7—8, p. 878.
CULTELE Neo-Protestante din Asia, Africa şi America Latină (viaţă şi activitate):
B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 374.
CULTELE Neo-Protestante din Franţa : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 374.
CULTE religioase creştine (neortodoxe) din ţară: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 620;
— nr. 9— 10, p. 1085— 1087; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXXIV.
CULTE religioase necreştine (din trecut şi prezent) :
I. — Din ţara noastră : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6f p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085,
1086—1087 ; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXXV, L X X X V I;
II. — De pretutindeni: B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 621—628; — XCIII (1975),
nr. 5— 6, p, LXXXV—LXXXVII.
CULTUL cavalerilor danubieni (origine, viaţă şi activitate): B.O.R., XCIII (1975), nr.
5—6, p. LXXXVI.
CULTUL creştin de rit vechi din R.S.R. — V e z i: Biserica Lipoveană.
CULTUL inimii lui Iisus la romano-catolici: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 371.
CULTUL iudaic : B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 627 ;
— Vezi ş i : Cultul Vechiului Testament.
CULTUL liturgic creştin:
I. — Privire generală: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 610; — nr. 7— 8,
p. 868, 874? — XC (1972), nr. 5—6, p. 619, 628—630; — XCIII (-1975),
nr. 5—6, p. LX X X V II—LXXXIX ;
II. — Cultul liturgic ortodox (în general): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8,
p. 851 ; — X C (1972), nr. 1— 2, p. 153 ; — nr. 5— 6, p. 628—629 ;
III. — Cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe Române : B.O.R., XC (1972), nr.
5— 6, p. 628 ;
— Vezi ş i : Cultul liturgic ortodox...
IV. — Cultul liturgic al Bisericii Romano-Catolice : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
p. 371 ; — nr. 5— 6, p. 628;
— Vezi ş i : Cultul inimii lui Iisus...
V. — Cultul liturgic al Bisericii Protestante (în general): B.O.R., XC (1972),
nr. 5— 6, p. 628 ;
VI. — Cultul liturgic al Bisericii Anglicane (în general): B.O.R., XC (1972),
nr. 3—4, p. 376; — X O II (1975), nr. 5—6, p. L X X I;
VII. — Cultul liturgic al Bisericii Vechi-Catolice (în general) : B.O.R., LXXXIX
(-1971), nr. 5— 6, p. 610 ; — XC (1972), nr. 3—4, p. 379 ;
VIII. — Cultul liturgic al Bisericilor Vechi-Orientale :
1. Al Bisericii Nestoriene : B.O.R.r XC (1972), nr. 3—4, p. 380; — XCIII
(.1975), nr. 5—6, p. L X X II;
2. Al Bisericii Armene : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 382 • — XCIII
(1975), nr. 5—6, p. L X X III;
3. Al Bisericii Copte : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 380 ; — XCIII (1975),
nr. 5— 6, p. LXXIII—LXXIV ;
4. Al Bisericii Etiopiene: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 380—381; —
■XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXIV— LXXV ;
5. Al Bisericii Siriană-Iacobită : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 381; —
XC III (1975), nr. 5— 6, p. LX XV ;
6. Al Bisericii Maronite : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 382.
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CULTUL morţilor in Biserica Ortodoxă : B.O.R., XCIII (1975), nr. 5— 6, *p. LXXXIX.
CULTUL Mozaic din R.S.R., (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
p. 620; — nr. 9— 10, p. 1085, 1086— 1087 ; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXXV.
CULTUL sfinţilor :
I. — In Biserica Ortodoxă : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 629; — XCII (1974),
nr. 3— 4, -p. 520 ;
II. — In Biserica Romano-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 371 ; —
XCII (1974), nr. 3—4, p. 522;
III. — In Biserica Anglicană : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 376;
iy. — în Biserica Veche-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 379;
V. — în Mahomedanism : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 626.
CULTUL Vechiului Testament (privire generală): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 610 ; — XC (1972), nr. 5—6, p. 628 ;
— Vezi ş i : Cultul iudaic.
CULTURA :
I . — Cultură bizantină: B.O.R., XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXVI—L X X V II;
II. — Cultură laică (veche şi contemporană): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
p. 372—373; — nr. 5—6, p. 630; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. OLIV—
CLVIII, CLIX—CLX ;
III. — Cultură teologică contemporană : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 630; —
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVIII--CLIX ;
CUMPĂTARE (virtute creştină): B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VII.
CUNOAŞTEREA lui Dumnezeu: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1067— 1068; — XCIII
(1975), nr. 7—8, p. CXVII— CXVIII.
CUNUNIA (ca Sfîntă Taină): B.O.R., XCII (1974), nr. 5—6, p. 810—812; — XCIV
(1976), nr. 3—4, p. CCXXXIV —O CXXXV .
CURĂŢIE sufletească (virtute creştină): B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VII.
CURSURILE de îndrumare misionară-pastorală a preoţimii ortodoxe române de astăzi:
B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 614—616; — X C III (1975), nr. 5—6, p. LXXX—
LXXXII ;
— Vezi şi : Biserica (Biserica Ortodoxă Română).
CURŢILE vechi domneşti din ţară (monografii istorico-geografice) :
I. — Curtea Domnească din Tîrgovişte : B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 882;
— XCIV (1976), nr. 1— 2, p. C L X X IV ;
II. — Curtea Domnească din Argeş: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXIV ;
III. — Curtea Domnească din Cîmpulung-Muşcel : B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8,
■p. 882 ;
IV. — Curtea Domnească din Iaşi: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXV ;
V. — Curtea Domnească din Piatra N eam ţ: B.O.R., XCIV (1976), nr.
1—2, p.
CLXXV.
CUVÎNTUL, mijloc de expresie şi comunicare (după învăţătura creştină): B.O.R., XC
(1972), nr. 5—6, p. 630.
CUZA (Alexandm-Ioan), primul domnitor român al Principatelor Unite (1859— 1862) şi
al statului naţional România (1862— 1866) (date biografice): B.O.R., XCII (1974),
nr. 1— 2, p. 285— 286 ; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. C C III;
— Vezi şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1258.

D
DACIA (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 282; — XCIV
(1976), nr. 3—4, p. CC.
DANEMARCA (monografie istorico-geografică) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p.
O CXXXIX.
DANIIL al II-lea, mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1256, 1257.
DARURILE Duhului Sfînt : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1266— 1268.
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DATINI religioase : B.O.R., XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXXIX ; — nr. 9— 10, p. C X L V II;
— XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXIII.
DECALOGUL (Cele 10 Porunci): B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 839; — nr. 11— 12, p.
1261.
DECEMBRIE (30) 1947 — Vezi : Proclamarea Republicii.
DECENEU, mare preot al geto-dacilor, sfetnicul lui Burebista (date biografice): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CC.
DESCOPERIRILE de la Qumran (Marea Moartă) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p.
613—614.
«DESCRIEREA MOLDOVEI» (opera lui Dimitrie Cantemir): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
11— 12, p. 1257, 1259.
DESFRÎNAREA : B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1327.
DESTINUL (în concepţia creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 839; — nr. 11— 12,
p. 1267.
DEZBINAREA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1331.
DIACONIA (slujirea) Bisericii — Vezi : Apostolat social; — Slujirea...
DIACONIA (slujirea) la celelalte religii (necreştine) — V e z i: Slujirea...
DIACONOVICI (Constantin Loga), figură proeminentă în cultura românească a seco
lului al XlX-lea (date biografice) : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVII.
DIALOG (mijloc de rezolvare a controverselor dintre Bisericile creştine şi religiile
lumii necreştine) : B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 839.
DIALOG intercreştin:
I. — Privire generală : B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 839— 850; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LX X X IX — XC ;
— Vezi ş i : Ecumenism intercreştin ;
II. — D i a l o g o r t o d o x— R o m a n o-C a t o 1 i c :
1. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe în această direcţie : B.O.R.,
XC (1972), nr. 7—8, p. 839—840 ; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. XC— XCI ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1056— 1057, 1062,
1063— 1064; — nr. 11— 12, p. 1249; — XC (1972), nr.
I —2, p. 150, 154 ; — nr. 3— 4, p. 371 ;
— Ecumenism intercreştin ;
2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române în această direcţie :.
B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 840—842; — XCIII (1975), nr. 5—6, p.
XCI—X C V ;
— Vezi şi : Ecumenism intercreştin ;
III. — D i a l o g o r t o d o x—p r o t e s t a n t :
1. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe în această direcţie : B.O.R.,
XC (1972), nr. 7—8, p. 842—843; — XCIII (1975), nr. S—6, p. X C V ;
— Vezi şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1057, 1071 ; — nr.
I I — 12, p. 1249— 1250; — XC (1972), nr. 3—4, p. 375;
— Ecumenism intercreştin ;
2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române în această direcţie :
B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 843; — XC III (1975), nr. 5—6,
p. XCV— X C V III;
— Vezi şi : Ecumenism intercreştin ;
IV. — D i a l o g o r t o d o x— a n g l i c a n :
1. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe în această direcţie : B.O.R.,
XC (1972), nr. 7—8, p. 843; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. X C IX ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1057, 1060, 1062,
1064; — nr. 11— 12, p. 1250, 1255; — XC (1972),
nr.
1— 2, p. *150, 154 ; — nr. 3— 4, p. 375, 377 ;
— Ecumenism intercreştin ;
2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române în această direcţie ■
:
B.O.R., XC (4972), nr. 7—8, p. 844—845; — XCIII (1975), nr. 7—8,
p. XCIX ; — C I ;
— Vezi ş i : Ecumenism intercreştin ;
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V. — D i a l o g o r t o d o x—v e c h i-c a t o 1i c :
1. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe in'această direcţie: B.O.R.,
XC (1972), nr. 7—8, p. 846; — XC III (1975), nr. 7—8, p. CI— C I I ;
— Vezi ş i : Ecumenism intercreştin ;
2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române în această direcţie :
B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 847; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CU
CUI ;
— Vezi îşi : Ecumenism intercreştin ;
VI. — D i a l o g o r t o d o x— n e c a l c e d o n i a n : 1. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe în această direcţie: B.O.R.,
XC (1972), nr. 7—8, p. 847—848
XCIII (1975), nr. 7—8, p. CUI— CIV;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1058; — nr. 11—12,
p. 1251— 1252;
— Ecumenism intercreştin ;
2. Poziţiaşi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române în această direcţie :
B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 848—850; — XCIII (1975),
nr. 7—8,
p. iCI'V—O VII ;
— Vezi ş i : Ecumenism intercreştin ;
VII. — D i a ' l o g r o m a n o - c a t o l i c —p r o t e s t a n t : B.O.R., XC (1972), nr.
3—4, p. 371— 372.
VIII. — D i a l o g r o m a n o-c a t o l i c-a n g 1i c a n : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
p. 375, 377.
IX. — D i a l o g a n g l i c a n —p r o t e s t a n t : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p.
377— 378.
X. D i a l o g a n g l i c a n —v e c h i - c a t o i i c : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p.
. 378.
XI. D i a l o g a n g l i c a n —v e c h i - o r i e n t a l (necalcedonian): B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 378.
DIALOG inter religios :
— Privire generală: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1252; — XC (1972),
nr. 5—6, p. 627; — nr. 7— 8, p. 850—851 ; — XC III (1975), nr. 7—8, p. CVII—
CVIII.
— Vezi şi : Ecumenism inter religios.
DIALOG teologic : B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 840—341, 842.
DIALOGUL dragostei (iuibirii): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1056, 1059; — XC
(1972), nr. 7— 8, ,p. 840.
DIALOGUL slujirii: B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 840, 850.
DIASPORA :
I. — Diaspora ortodoxă : B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 851—852.
II. — Diaspora Patriarhiei Ecumenice: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1053— 1055; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X X V II— X X V III;
III. — Diaspora Patriarhiei de Alexandria: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10,
p. 1059 ; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. X X X III ;
IV. — Diaspora Patriarhiei de Antiohia: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
9— 10,
p. 1061 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. X X X IV —X X X V ;
V. — Diaspora Patriarhiei de Ierusalim : B.O.R., XCIII (1975), nr. 3—4, p. XXXV I;
VI. — Diaspora Bisericii Ortodoxe Ruse: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11—12,
p. 1244— 1246; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. X X X IX — X L I;
VII. — Diaspora Bisericii Ortodoxe Sîrbe : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12,p. 1255 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. XLIX— L ;
VIII. — Diaspora Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p.
852—855 ; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CVIII— C X V I; .
IX. — Diaspora Bisericii Ortodoxe Bulgare: B.O.R., XC (1972), nr. 1— 2, p. 149;
— XCIII (1975), nr. 3—4, p. LV ;
X. — Diaspora Bisericii Ortodoxe Greceşti (Elene):B.O.R., XC (1972), nr. 1— 2,
p. 153 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, (p. LIX— LX ;
XI. — Diaspora Bisericii Ortodoxe Albaneze : B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p 156;
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XII. — Diaspora Bisericii Anglicane: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 377; —
XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXI.
DIAVOLUL (după învăţătura creştină) : B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8, p. CXVI.
DICŢIONARE: B.O.R., XCIII (1975), nr. 7—8, p. C X V I; — nr. 9— 10, p. CLIII.
DIONISIE (Eclesiarbul), cronicar român (date biografice) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5,
(p. 438.
DIONISIE (Lupu), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice) : B.O.R., XCI (1973), nr.
3—5, p. 443.
DIONISIE (Pseudo-Ariopagitul), scriitor bisericesc patristic, (date biografice) : B.O.R.,
XC (1972), nr. 5— 6, p. 618; — nr. 9— 10, p. 1067, 1068; — nr. 11— 12, p. 1264.
DIONISIE (Romano), episcop al Buzăului (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5,
p. 443; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LI; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCVII.
DIPLOMAŢIE (figuri distinse de diplomat): B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8, p. CXVI.
DIPTICELE (rugăciune de mijlocire) — Vezi : Liturghia dumnezeiască.
DISCIPLINE de învăţămînt teologic românesc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 614;
— XCI (1973), nr. 1— 2, p. 202—203 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXLV— CXLVI.
DISCORDIE: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1330;
— Vezi ş i : Dezbinare.
DISPENSA în Dreptul bisericesc : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1067.
DISTINCŢII (ranguri) bisericeşti acordate clerului de mir şi m onahal: B.O.R., XC (1972),
nr. 5— 6, p. 617; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXIV.
DIVORŢUL — Vezi : Familia
DMITRIEVSKI (Alexei Afanasievici), teolog rus de renume (date biografice): B.O.R.,
XCIII (1975), nr. 3— 4, p. XXXVI.
DOCTORI în teologie declaraţi în Biserica Ortodoxă Română contemporană : B.O.R.,
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXLVIII.
DOGMA (în învăţătura creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 855; — nr. 9— 10,
p. 1072; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXVI.
DOSITEI (Filitti), mitropolit al Ţârii Româneşti (date biografice): B.O.R., XCIII (1975),
nr. 3— 4, p. LI.
DOSOFTEI, mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
11— 12, p. 1259; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 443; — XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXXV.
DOSOFTEI, patriarh al Ierusalimului (date biografice) : B.O.R., XCIII (1975), nr. 3— 4,
p. X X X V ; — XC IV (1976), nr. 1—2, p. CLXVIII
DOSTOIEVSKI (Fiodor Mihailovici), scriitor rus, unul dintre marii prozatori ai lite
raturii universale (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 876;
— XC (1972), nr. 3— 4, p. 373.
DRAGOSTEA (virtute teologică) — Vezi : Iubirea.
DREPTATEA socială :
I. — In învăţătura creştină: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1065— 1066; —
XCII (1974), nr. 1—2, p. 282—283; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. C X V II;
— Vezi ş i : Teodiceea
II. — In învăţătura religiilor necreştine : B.O.R., XC (1972), nr.5— 6, p. 621,
622, 623, 624, 625, 626, 628; — nr. 9— 10, p. 1065, 1066.
DREPTUL BISERICESC (studii de specialitate): B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p.
852, 856, 868; — nr. 11— 12, p. 1257, 1258, 1259; — XC (1972), nr. 9— 10, p.
1066— 1067; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 521; — XC III (1975), nr. 7—8. p.
C X V II; — nr. 9— 10, p. CXLVI.
DREPTUL de devoluţiune : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1066.
DREPTUL la odihnă : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1067.
DUHUL SFÎNT — Vezi : Stmtul Duh
DUMINICA, sărbătoare creştină săptămînală (originea şi temeiurile ei doctrinare) :
B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 518.
DUMNEZEU :
I. — Dumnezeu unul în fiinţă: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1067— 1068; —
XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXVII— CXVIII.
II. — Dumnezeu întreit în persoane: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1068—
1078; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXV III— CXXI.
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ECLEZIOLOGIE creştină (doctrina creştină despre Biserică): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 7—8, p. 865— 870; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X X I—XXIII.
ECUMENISM intercreştin :
I. — Temeiuri biblice şi patristice ale ecumenismului creştin: B.O.R., XC
(1972), nr. 9— 10, p. 1076, 1078; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXI.
II. — Mişcarea Ecumenică (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC (1972), nr.
9— 10, p. 1079— 1082 ; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. C XXII— CXXIII, CXXVIII.
III. — Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de Mişcarea Ecumenică şi
Consiliul Ecumenic al Bisericilor: B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8, p.
C X X III— CXXIV.
IV. — Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Mişcarea Ecu
menică şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor : B.O.R., XC (1972), nr. 9—
10, p. 1082— 1083; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXIV — CXXVIII.
V. — Poziţia şi atitudinea Bisericii Romano-Catolice faţă de Mişcarea Ecume
nică şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4,
p. 372 ; — nr. 9— 10, p. 1083— 1084 ; — XCIII (1975), nr. 7— 8, p. C X X V III;
— Vezi şi : Ecumenism local (VI, 10).
VI. — Vezi ş i : Dialog intercreştin; — Ecumenism local (intern) al Bisericii
Ortodoxe Române.
VII. — Ecumenism local (intern) :
1 . Al Patriarhiei Ecumenice : B.O.R., XC III (1975), nr. 1—2, p. XXVII.
2. Al Patriarhiei de Alexandria: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3—4.
p. X XX III.
3. Al Patriarhiei de Antiohia: B.O.R., XC III (1975), nr. 3— 4, p. XXXIV.
4. Al Patriarhiei de Ierusalim :B.O.R., XC III (1975), nr. 3— 4, p. XXXVI.
5. Al Bisericii Ortodoxe Ruse :B.O.R., XC III (1975), nr. 3— 4, p. X X X IX .
6. Al Bisericii Ortodoxe Sîrbe : B.O.R., XCIII (1975), nr. 3— 4, p. XLIX.
7. Al Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p.
1084— 1087; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXV I— CXXVII.
8. Al Bisericii Ortodoxe Bulgare: B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 148;
— XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LV.
9. Al Bisericii Ortodoxe Albaneze: B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 156.
10. In Biserica Romano-Catolică : B.O.R., XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXVII.
11. în Biserica Romano-Catolică din Spania: B.O.R., XCIII (1975), nr.
7—8, p. CXXVIII.
ECUMENISM interreligios :
I. — Pe plan m ondial: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1084; — XCI (1973),
nr. 11— 12, p. 1317— 1318, 1320— 1321.
II. — Pe plan local (românesc): B.O.R., XCIII (1975), nr. 7—8, p.C XXV III—
CXXIX.
III. — Vezi şi : — Dialog interreligios ;
— Relaţiile inter religioase
EDIŢII ale Cazaniei (româneşti): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 387.
EDIŢII ale cărţilor de slujbă (ortodoxe) mai noi:
I. — Româneşti: B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 149; — nr. 5—6, ,p. 630.
II. — Străine
: B.O.R., XC (1972), nr. 1— 2, p. 149; — nr. 5—6, p. 630.
EDIŢII ale Bibliei (text integral sau parţial):
I. — Româneşti: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 860; — XC III (1975), nr.
1— 2, p. XIX.
II. — Străine
: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 861; — XCIII (1975), nr.
1— 2, p. XX.
EFESUL (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 451.
EFREM (Enăcescu), mitropolit (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 885;
— XCIV (1976), nr. 1—2, p. CXCII.
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EFTIMIE (Luca), arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor (date biografice) :
B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXVIII.
EGALITATE socială: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1256; — XCIII (1975), nr. 7—8,
p. CXXIX.
EGIPT (monografii istorico-geografice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062, 1063 ;
— XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXXIX.
EGOISMUL: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1331.
ELIBERAREA poporului român de sub jugul fascist (23 August 1944) : B.O.R., XCII
(1974), nr. 1— 2, p. 287; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCIV.
ELVEŢIA (monografia istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1061.
EMILIAN (Antal), episcop pensionar (date biografice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXXVII, CLXXXIX.
EMINESCU (Mihai), cel mai mare poet român şi unul dintre cei mai de seamă lirici
al literaturii universale (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 445;
— XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVÎI.
ENIPOSTASIA — Vezi : Hristologie ; — Sfînta Treime.
EPARHIA (Episcopia) în Biserica Ortodoxă Română contemporană (organizare, viaţă şi
activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1113— 1118; — XCIV (1976), nr.
1 _ 2| p. CLXXXVI— CLXXXVII.
EPICLEZA (rînduială) — Vezi : Liturghia dumnezeiască.
EPISCOPATUL în Biserica Romano-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 368, 370.
EPISCOPIA Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, în contemporaneitate (viaţă şi activi
tate): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXXIX.
EPISCOPIA Buzăului, în contemporaneitate (viaţă şi activitate): B.O.R., XCIV (1976),
nr. 1—2, p. CUXXXVII.
EPISCOPIA Dunării de Jos, în contemporaneitate (viaţă şi activitate) : B.O.R., XCIV
(1976), nr. 1— 2, p. CLXXXVII.
EPISCOPIA Misionară Ortodoxă Română din America (organizare, viaţă şi activitate) :
B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 852—853 ; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CVIII— CX.
EPISCOPIA Oradiei, în contemporaneitate (viaţă şi activitate): B.O.R., XCIV (1976),
nr. 1—2, p. CLXXXVIII.
EPISCOPIA Rîmnicului şi Argeşului, în contemporaneitate (viaţă şi activitate) : B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXIX.
EPISCOPIA Romanului şi Huşilor, în contemporaneitate (viaţă şi activitate): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXVIII.
EPISCOPIA Tomisului (istoric): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1255— 1256.
EPISCOPIA Vadului, Feleacului şi Clujului, în contemporaneitate (viaţă şi activitate) :
B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXVIII.
EPISCOPII periodeuţi (periodevţi) în Biserica veche: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1274.
EPISCOPII vicari în Biserica veche: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1274.
EPITAFUL de la Ioan Movilă (monografie) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXV.
EPITAFUL de la Mînăstirea Negru-Vodă din Cîmpulung-Muscel (monografie) : B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXV.
EPITIMIILE în judecata bisericească:
I. — In concepţia şi practica Bisericii Ortodoxe : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4,
p. 371 ; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 208.
II. — In concepţia şi practica Bisericii Romano-Catolice : B.O.R., XC (1972), nr.
3— 4, p. 371.
EPOCA fanariotă: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1257.
EPOCA patristică: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1256.
ERBICEANU (Constantin), teolog şi cărturar' român (date biografice): B.O.R., XC
(1972), nr. 9— 10, p. 1066.
EREZII: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, ,p. 1077; — nr. 11— 12, p. 1256— 1257; — XCIII
(1975), nr. 7—8, CXXIX.
ERMINEUTICA biblică: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 861—862; — XC (1972),
nr. 3—4, p. 374, 387 ; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. XVII.
ESENIENII (organizaţia şi doctrina lor): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 613;
— XC (1972), nr. 11— 12, p. 1257; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXIX.
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DOCUMENTARE

ESHATOLOGIE c r e ş t in ă : B .O .R ., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1257; — XCIII (1975), nr.
7—8, p. C X X IX — CXXX.
ESTETICA (concepţia despre frumos): B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8, CXXX.
ETICA: B.O.R., X C III (1975), nr. 7— 8, p. CXXX— CXXXI.
ETIOPIA (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1063; —
XCIV (1976), nr. 3— 4. p. CCXXXIX.
ETNOGRAFIE (etnologie) religioasă: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1260.
EUGEN (Laiu), episcop pensionar (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p.
CLXXVII CLXXXIX.
EUHARISTIA (ca Sfîntă Taină): B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1070; — XCII (1974),
nr. 5—6, p. 804— 808; — XC IV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X X III— C C X X X IV ;
— Vezi şi: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5— 6, p. 607;— XC (1972),
nr. 3— 4, p.
379; — nr. 7—8, p. 844; — XCI (1973), nr. 1— 2,
p.
216.
EUNUCII: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1257; — X C III (1975), nr. 7—8, p. CXXXI.
EUSTAŢIE protopsaltul de la Putna (1511) (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr.
1— 2, p. X.
EVANGHELIŞTII (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXXI.
EVLAVIA (virtute creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 629; — XCII (1974), nr.
9— 10, p. VI.
EVREII (date istorico-geografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 613, 614; —
XC (1972), nr. 5—6, p. 627; — nr. 11— 12, p. 1263— 1264; — XCII (1974), nr.
1— 2, p. 281 ; — nr. 7— 8, p. 1062.
EVUL MEDIU : B.O.R., XCIII 1975), nr. 7—8, p. CXXXI.
EXARHII în Biserica veche: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 872; — XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1275.
EXEGEZA biblică (a unor texte biblice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 862—
863; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X V II— XIX.

F
FAM ILIA :
I. — In concepţia creştină : B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p.1260— 1262; —
XC III (1975), nr. 9— 10, p. C X X X II;
— Vezi şi: B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 372; — nr. 11— 12, p. 1256.
II. — In concepţia religiilor
necreştine: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 626;
— nr. 11 — 12, p. 1260— 1261.
III. — In legislaţia laică românească şi străină: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1262; — XC III (1975), nr. 9— 10, p. CXXXII.
FANATISMUL religios: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1262.
FAPTELE bune: B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 877—878;
— Vezi ş i : Mîntuire...; — Milostenie
FATALISMUL religios: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1262.
FEBRUARIE (16) iQ33, eveniment de mare amploare din istoria Mişcări/ muncitoreşti
din România (date istorice): B.O.R., XCÎV (1976), nr. 3— 4, p. CCIV.
FECIORIA (în concepţia creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1261, 1263.
FEDERAŢIA Bisericilor Protestante din Franţa (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R.,
LX XX IX (1971), nr. 11— 12, p. 1249; — XC (1972), nr. 3—4, p. 374; — nr. 9—
10, p. 1082 ;
— Vezi ş i : Ecumenism intercreştin
FEDERAŢIA Mondială a studenţilor creştini (istoric, viaţă
şi
activitate): B.O.R.,
LX XX IX (1971), nr. 9— 10, p. 1071;
— Vezi ş i : Ecumenism intercreştin.
FEDERAŢIA Mondială Catolică pentru apostolatul biblic : B.O.R. XC (1972), nr. 3— 4,
p. 370.
FEMEIA (în învăţătura creştină şi a celorlalte religii necreştine)
— Vezi*: Familia
FERICIREA (în concepţia creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1263.
FERICITUL Augustin, scriitor bisericesc patristic (date biografice): B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1262; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 517, 528; — XCIV (1976), nr.
3— 4, p. CCXXV, C C X L ;
*
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— Vezi şi: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 609; — nr. 7—8, p. 858, 862,
867; — XC (1972), nr. 5—6, p. 620; — nr. 9— 10, p. 1068, 1069,
1072, 1077; — nr. 11— 12, p. 1264, 1266, 1267; — XCI (1973), nr.
3— 5, p. 456; — nr. 7— 8, p. 877, 879; — nr. 9— 10, p. 1122; — X C II
(1974), nr. 1—2, p. 289, 291, 292; — X C III (1975), nr. 1— 2, p. X X IL
FIGURI de mari personagii umanitare: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10,
p. CXXXII.
FIGURI, de prestigiu, ale ştiinţei, înv ăţămîntului şi culturii româneşti contemporane :
B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXII.
FIGURI remarcabile de personagii noutestamentare: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1263.
«FIII LUI DUMNEZEU» : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1265.
FIINŢA Bisericii — Vezi : Ecleziologie creştină.
FILIAŢIUNEA — Vezi : Familia.
FILIOQUE :B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 370, 379; — nr. 7— 8, p. 843 ; — nr. 9— 10,
p. 1078; —
XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXI.
FILIP tetrarhul (personaj noutestamentar) : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1263.
FILON de Alexandria, scriitor din antichitate (date biografice): B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1264.
PILOTEI, episcop al Buzăului (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 443*
FILOZOFIE :
1. Filozofie antică : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIII.
2. Filozofie religioasă creştină: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1265; — X C III
(1975), nr. 9— 10, p. CXXXIII.
3. Filozoîie religioasă indiană : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIII.
4. Filozofie laică contemporană: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIII.
FINLANDA (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C XXXIX.
FIRMILIAN (Marin), mitropolitul Olteniei (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 9—
10, p. 1120; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXVI, CXCI.
«FIUL OMULUI» — Vezi : Hristologie.
FOLCLOR:
1 . Folclor literar religios (românesc): B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 440— 441,
445 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVIII.
2. Folclor muzical religios: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 630.
3. Folclor muzical românesc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 633.
FONDUL. CENTRAL MISIONAR în Biserica Ortodoxă Română, contemporană (organi
zare şi funcţionare) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXV— CLXXXVI.
FONDUL DE ASIGURARE A BUNURILOR Bisericii Ortodoxe Române, contemporane
(organizare şi funcţionare): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 708; — XC IV (1976),
nr. 1— 2, p. CLXXXIV.
FOTIE, patriarh al Constantinopolului (sec. IX) (date biografice): B.O.R., L X X X IX
(1971), nr. 7— 8, p. 874 ; — nr. 9— 10, p. 1051.
FRATERNITATE (după învăţătura creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1265; —
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. C X X X III— CXXXIV.
FRUMUSEŢEA (concepţia creştină despre frumos): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1265 ; — XC III (1975), nr. 7—8, p. CXXX ;
— Vezi şi : Estetica.
FURTUL'(hoţia) : B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1329.

GALACTION (Pr. Gala), scriitor român, membru al Academiei R.S.R. (date biografice) r
B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 206; — nr. 3—5, p. 445, 446; — XC III (1975),
nr. 9— 10, p. CLVIII.
GALLION, proconsulul Ahaei (personagiu noutestamentar): B.O.R., XC (1972), nr. 11—
12, p. 1263.
GAMALIEL, dascălul Sfîntului Apostol Pavel (date biografice): B.O.R., LX X X IX (1971),
nr. 5—6, p. 611 ; — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1263.
GAVRIIL (Calimachi), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971)v
nr. 9— 10, p. 1065; — XC III (1975), nr. 3— 4, p. L I ; — nr. 9— 10, p. CLVI.
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GAVRIIL (Uric), caligraf român de renume (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr.
3— 5, p. 439.
GENEALOGIA M întuitorului Iisus Hristos — V e z i: M întuitorul Iisus Hristos.
GENERALIZAREA cultului sfinţilor cu moaştele în ţara noastră : B.O.R., XCIV (1976),
nr. 3—4, p. CCXXIII.
GETO-DACII (date istorico-geografice) : B.O.R., XC IV (1976), nr. 3— 4, p. CC.
GHENADIE (Petrescu), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 11— 12, p. 1256— 1257.
GHEORGHE al II-lea de la Neamţ, mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R.,
XCIII (1975), nr. 3—4, p. LI.
GHEORGHE (Movilă), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., XC III (1975),
nr. 3— 4r p. LI.
GHEORGHIU-DEJ (Gheorghe), preşedinte al Consiliului de Stat al R.P.R. (date biogra
fice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 301.
GHERASIM (Cristea), arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de Jos (date biografice):
BO.R., XCIV (1976), n r . l — 2, p. CLXXXVII.
GHERONTIE (Nicolau), episcop de Constanţa (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 7— 8, p. 885.
GHETSIMANI (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7—8, p. 1062.
GLOSOLALIA (vorbirea în iim b i): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1266; — XC III
(1975), nr. 9— 10, p. CXXXIV.
GNOSTICISMUL: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1266.
GOETHE (Johann Wolfgang), mare poet, gînditor şi om de ştiinţă german (date bio
grafice) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 450.
GRATRY (A.), poet, filozof, scriitor şi membru al Academiei Franceze (date biogra
fice): B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. CLX.
GRAVURA creştină :
1 . Gravura religioasă creştină (privire generală): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5—6, p. 626—627 ; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. V III— IX.
2. Gravura religioasă creştină românească (în trecut şi prezent): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 5— 6, p. 626— 627; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. V III— IX.
3. Gravura bisericească greacă: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 627.
4. Gravura bisericească rusă: B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5— 6, p. 627.
5. Gravura bisericească sîrbă: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 627.
,6. Gravura bisericească bulgară: B.O.R., XG III (1975), nr. 1— 2, p. VIII, IX.
7. Gravura bisericească italiană: B.O.R., XC III (1975), nr. 1—2, p. IX.
GRECIA (monografii istorico-geografice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1061 ; —
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CC XXXIX ;
— Vezi şi : Grecii.
GRECII (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr .1— 2, p. 281; — nr. 7— 8,
p. 1061— 1063; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCI, CCIV, CCXXXIX.
GRIGORE (Comşa), episcop al Aradului (date biografice): B.O.R., XCI'II (1975), nr. 3—
4, p. L I I ; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCVII.
GRIGORE (Leu), episcop de Huşi (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8,
p. 885—886.
GRIGORE (Ţamblac), prelat grec şi scriitor bisericesc (date biografice): B.O.R., XC III
(1975), nr. 9— 10, p. CLV— CLVI.
GRIGORESCU (Nicolae), pictor român de mare prestigiu (date biografice): B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 623, 624.
GRIGORIE al II-lea, mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 11— 12, p. 1256, 1257; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 443.
GRIGORIE (Dascălul), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 11— 12, p. 1256, 1257; — XCIII (1957), nr. 3—4, p. LI.
GRIGORIE (de la Neamţ) mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., XC III (1975),
nr. 3—4, p. LI.
GRIGORIE (Roşea), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., XCIII (1975),
nr. 3—4, p. LI.
GROZA (Dr. Petru), preşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (date biogra
f i c e ) : B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 300.
GUTENBERG (Johannes), descoperitorul tiparului (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(1971),' nr. 5—6, p. 618.
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HABODNICISMUL — V e z i: Bigostismul.
HAGIOGRAFIA creştină — V e z i: Sfinţenie şi stinţi.
HĂNDEL (Georg Friedrich), mare compozitor german de muzicăclasică (date biogra
fice) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 633.
HARET (Spiru), matematician, pedagog şi om politic român (date biografice): B.O.R.,
'XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVIII.
HARISME şi harism atici: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1266; — XCI (1973),
nr.
1— 2, p. 216 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIV.
HARITOLOGIE (învăţătura creştină despre Har): B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1076;
— nr. 11— 12, p. 1266— 1268; — XCI (1973), nr. 7— 8, p. 877—878; — XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. C X X X IV ;
— Vezi ş i : Antropologie.
HEGEL (Georg Wilhelm Friedrich), filozof clasic german (date biografice): B.O.R.,
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIII.
HILIASMUL — V e z i: Milenarismul.
HINDUISMUL, una din religiile Indiei (istoric, doctrină şi activitate) : B.O.R., XC
(1972), nr. 5—6, p. 624—625; — XCIII (1975), nr .5— 6, p. LXXXVI.
HIROTESIA-(rugăciune de binecuvîntare): B.O.R., XC (1972),‘nr. 11— 12, p. 1276;
— Vezi şi : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 376.
HIROTONIREA (ca Sfîntă Taină): B.O.R., XCII (1974), nr. 5— 6, p. 812—813; — XCIV
(1976), nr. 3— 4, p. CCXXXV ;
— Vezi ş i : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 371, 376.
HITIŢII (date istorico-geografice) : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p .622.
HOM IACOV (A. S.), teolog rus de prestigiu (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 7— 8, p. 867 ; — nr. 9— 10, p. 1071.
HOREPISCOPII în Biserica veche: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 8 7 2 ;'— XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1274.
HOŢIA — Vezi : Furtul.
HRISTOLOGIE : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1071— 1074; — XCIII (1975), nr. 7—8,
p. C X IX — C X X ;
— Vezi şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 873; — XC (1972), nr. 7— 8,
p. 847; — nr. 11— 12* p. 1259;
— Sfîntul Duh ; — Sfînta Treime.
HULUBEI (Horia), fizician român, membru al Academiei R.S.R. (date biografice):
B.O.R., XC III (1975), nr. 9— 10, p. CXXXII.
I
IADUL (în concepţia creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1257— 1258.
IANCU (Avram), (1824— 1872), unul din conducătorii Revoluţiei de la 1848— 1849 din
Transilvania (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCIII.
ICONOGRAFIE creştină ortodoxă: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1268— 1269; —
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. C X X X IV — C X X X V ;
— Vezi şi: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5—6, p. 612, 622—625.
ICON OM IA divină şi bisericească: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1269; — XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. CXXXV.
IDOLATRIE : B.O.R., XC III (1975), nr. 9— 10, p. CXXXVI.
IERARHIA bisericească creştină :
1. Ierarhia bisericească sacramentală (privire generală) : B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 7—8, p. 871 ; — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1269— 1274; — XC III (1975),
nr. 9— 10, p. C X X X V I— CXXXVII.
2. Ierarhia bisericească administrativ-jurisdicţională în Biserica Ortodoxă : B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 872, 873, 874; — nr. 11— 12, p. 1260; — XC
(1972), nr. 3— 4, p. 370, 376; — nr. 11— 12, ip. 1274— 1275; XCIII (1975),
nr. 9— 10, p. CXXXV III.
3. Ierarhia bisericească sacramentală în Biserica Romano-Catolică : B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 368; — nr. 11— 12, p. 1273— 1274; — X C III (1975), nr.
9— 10, p. C X X X V II— CXXXVIII.

DOCUMENTARE

I

CCLXVIII

\

4. Ierarhia bisericească administrativ-jurisdicţională în Biserica Romano-Catolică :
B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1273— 1274; — XC III (1975), nr. 9— 10,
p. C X X X V III;
— Vezi ş i : Biserica Romano-Catolică ;
— Conciliul al II-lea Vatican ;
— Episcopatul în Biserica Romano-Catolică ;
— Infailibilitatea în Biserică ;
— Primatul p a p a l;
— «Sinodul episcopilor» în Biserica Romano-Catolică.
5. Ierarhia bisericească sacramentală şi administrativ-jurisdicţională în Biserica
Veche-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 846; — nr. 11— 12, p. 1274.
6. Ierarhia bisericească sacramentală şi administrativ-jurisdicţională în Biserica
Anglicană : B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 843, 844.
7. Ierarhia bisericească în Biserica Protestantă : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1274; — XCIII (1975), nr. 9— 1Q, p. CXXXV III.
IERARHIA cerească : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1269.
IEREMIA al II-lea, patriarh al Constantinopolului (date biografice): B.O.R., XCIII
(1975), nr. 3— 4, p. XXXV I.
IERURGIILE în Biserică :
1 . Privire generală: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1275— 1276; — XCIII (1975),
nr. 9—*-10, p. CX XXV I LI.
2. Ierurgiile în Biserica Veche-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 379; —
nr. 11— 12, p. 1276.
3. Ierurgiile în Biserica Anglicană: B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 844; — nr.
11— 12, p. 1276.
4. Ierurgiile în Biserica Nestoriană : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 380; •—
nr. 11— 12, p. 1276.
IERUSALIM (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062.
1GNATIE I, episcop de Rîmnic şi mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice) : B.O.R.,
XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LI.
IGNATIE (Lesbianul), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., XCIII (1975),
nr. 3—4, p. LI.
IGNATIE (Sîrbul), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1256; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 441— 442.
IGNORANŢA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1331.
ILIAŞ (Rareş), domnitor al Moldovei (sec. XVI) (date biografice): B.O.R., XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCII.
ILIRH (date istorico-geografice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CC.
IMNOGRAFIE bisericească ortodoxă: B.O.R., LX XXIX (1971), nr .5— 6, p. 612, 628—
633 ; — XC (1972), nr. 9— 10, p. 1074.
IMPERIUL bizantin — V e z i: Bizantinologie.
IMPERIUL de Trapezunt (1204— 1461) (istoric): B.O.R., X C III (1975), nr. 1—2, p. XXV.
IMPERIUL roman (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8,
p. 1061.
INCINERARE: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1276.
INDEPENDENŢA de Stat a României (9 Mai 1877) .(istoric şi aniversare): B.O.R., XCII
(1974), nr .1—2, p. 286; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCIII.
INDEPENDENŢA naţională:
B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 282; — XC III (1975),
nr. 9— 10, p. CXXXIX.
INDIA (monografie istorico-geografică): B.O.R., XC II (1974), nr. 7— 8, p. 1062— 1963.
INDIENII (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CC.
INDULGENŢELE în Biserica Romano-Catolică: B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 371.
INFAILIBILITATEA în Biserică: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 855; — XC (1972),
nr. 3—4, p. 370; — nr. 11— 12, p .1271; — X C III (1975), nr. 1—2, p. X IV ; —
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIX.
INSPIRAŢIA divină: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 7—8, p. 856; — XC (1972), nr.
11—
12. p. 1276— 1277; — X C III (1975), nr. 1—2, p. X V ;
—Vezi ş i : Biblia.
INSTITUTUL BIBLIC ŞI DE MISIUNE ORTODOXA în Biserica Ortodoxă Română, con
temporană (organizare şi funcţionare): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 708; —
XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXXIV.
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INSTITUTUL ecumenic de cercetări teologice de la Ierusalim (organizare şi funcţio
nare) : B.O.R., X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCXIV.
INSTITUTUL ecumenic de la Bossey (Geneva) (istoric, viaţă şi activitate)?
— V e z i: Ecumenism intercreştin.
INSTITUTUL ecumenic de studii patristice de la Salonic (Tesalonic): B.O.R., LXXX IX
(1971), nr. 9— 10, p. 1054? — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXII, CCXXXVI.
INSTITUTUL de studii teologice ortodoxe din Milano (Italia) (organizare şi funcţio
nare) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXVI.
INSTITUŢII centrale (anexe) ale Bisericii Ortodoxe Române contemporane: B.O.R.,
XCI (1973), nr. 6, p. 708? — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXIV— CLXXXVI.
INSURECŢIA naţională armată antifascistă şi antiimperialistă (23 August 1944) —
V e z i: Eliberarea poporului român de sub dominaţia fascistă.
INTERCOMUNIUNE creştină: B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 840, 843? — XCII (1974),
nr. 7—8, p. 1066— 1068? — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIX.
IN V ID IA : B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1326— 1327.
IORDANIA (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062?
— Vezi ş i : Arheologie ; — Localităţi istorice.
IORDÂNESCU (Prof. Cicerone) (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 886.
IORGA (Nicolae), istoric român, publicist, orator, om politic şi scriitor (date biogra
fice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 445— 446? — X C III (1975), nr. 9— 10,
p. CLVIII.
IOSIF (Gafton), Episcopul Rîmnicului şi Argeşului (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 9— 10, p. 1116— 1117? — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXIX.
IOSIF (Naniescu), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1260.
IPSILANTI (Alexandru), domnitor al Ţării Româneşti (date biografice): B.O.R., XCII
(1974), nr. 1—2, p. 284.
IRANIENII (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CC.
IRINEU (Crăciunaş), episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor (date biografice): B.O.R.
XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1115? — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXVII, CXC.
IRINEU (Mihălcescu), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 7— 8, p. 885.
IROD (Agrippa I), personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr.
11— 12, p. 1263.
IROD (Agrippa II), personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr.
11— 12, p. 1263.
IROD (Antipa) personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1263.
IROD (cel Mare), regele iudeilor, personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R.,
XC (1972), nr. 11— 12., p. 1263
ISIHASMUL : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 875? — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1277.
ISLAMISMUL, religia musulmanilor (istoric, cţoctrină, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 5—6, p. 626—627? — XC III (1975), nr. 5—6, p. LXXXV I—LXXXVII.
ISRAEL (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062?
— Vezi ş i : Arheologie ; — Localităţi istorice.
ISRAELIŢII (date istorico-geografice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CC.
ISTANBUL — Vezi : Bizanţul.
ISTANBUL 1955 : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1087.
ISTORIA Bisericii universale (pagini de seamă) — V e z i: Biserica universală.
ISTORIA Religiilor (ca disciplină teologică): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 614.
ISTORICITATEA M întuitorului Iisus Hristos — V e z i: Mîntuitorul Iisus Hristos.
ISTORIOGRAFIE (cugetări, opinii): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1277? — X C III
(1975), nr. 9— 10, p. CXXXIX.
IUBIREA (virtute teologică):
1. Privire generală: B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. II—I I I ; — X C IV (1976),
nr. 3—4, p. CCXLn.
2. Iubirea dumnezeiască (faţă de om) : B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. III.
3. Iubirea de Dumnezeu : B.O.R., XOII (1974), nr. 9— 10, p. III—IV.
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4. Iubirea aproapelui (seimenului): B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. IV —V ;
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C X L II;
— Vezi şi : B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 839.
5. Iubirea de sine : B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. V.
IUBIREA in religiile necreştine ale lum ii: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 621, 622, 623,
624, 627; — X C II (1974), nr. 9— 10, p. V ;
— Vezi şi : B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 839.
IUDA (Iscarioteanul), unul din cei 12 Apostoli ai Domnului (date biografice): B.O.R.,
XC (1972), nr. 9— 10, p. 1070.
IUDAISMUL, religia poporului evreu (istoric, doctrină, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 5—6, p. 627—628; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X X III; — nr. 5—6,
p. LXXXVII.
IUGOSLAVIA (R.S.F.) (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8,
p. 1060.
IUGOSLAVII (date istorico-geografice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 7—8, p. 1061.
IUSTIN (Moisescu), Mitropolitul Moldovei şi Sucevei (date biografice): B.O.R., XCI
(1973), nr. 9— 10, p. 1119 ; — XC IV (1976), nr. 1— 2, p. CXC.

î
ÎMPĂRĂŢIA lui Dumnezeu : B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 199 ;
___ 1 7 ^ 7 1
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ÎNCREDEREA între oameni şi popoare : B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 199—200 ;
__V ezi şi j ~ ~PQcgQl(#

«ÎNDREPTAREA LEGII» (1652) — V e zi: Pravila Mare.
ÎNFIEREA — V e z i: Familia.
ÎNMORMÎNTAREA (ierurgie): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1276; — XCIII (1975),
nr. 9— 10, p. C XXXV III.
ÎNSUŞIRILE Bisericii — V e z i: Ecleziologie creştină...
ÎNSUŞIRILE lui Dumnezeu: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1068; -r- XCIII (1975),
nr. 7—8, p. CXVJII.
ÎNTRAJUTORAREA între oameni şi popoare: B.O.R., XCI (1973), nr .1—2, p. 199—200;
— Vezi şi : Pacea...
ÎNTRUPAREA M întuitorului Iisus Hristos — V e z i: Hristologie.
ÎNŢELEGERE între oameni şi popoare : B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 199—200;
— Vezi şi : Pacea...
ÎNŢELEPCIUNEA: B.O.K., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VII.
ÎNVĂŢĂMÎNTUL :
I. — învăţăm întul laic românesc (în trecut şi prezent): B.O.R., XCI (1973), nr.
1—2, p. 200; — X C III (1975), nr. 9— 10, p. C X X X IX — CXL.
II. — Învăţăm întul teologic creştin:
1. învăţăihîntul teologic în Patriarhia Ecumenică: B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1053; — XC III (1975), nr. 1—2, p. XXVII.
2. învăţăm întul teologic în Patriarhia de A lexandria: B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 9— 10, p. 1058— 1059; — X C III (1975), nr. 3—4, p. X X X II—
X X X III.
3. Învăţăm întul teologic în Patriarhia de A ntio hia: B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 9— 10, p. 1060— 1061; — X C III (1975), nr. 3—4, p. X X X IV .
4. Învăţăm întul teologie în Patriarhia de Ierusalim: B.O.R., XC III (1975),
nr. 3—4, p. X XXV I.
5. învăţăm întul teologic în Biserica Ortodoxă R u să: B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 9— 10, p. 1070— 1071 ; — X C III (1975), nr. 3— 4, p. X X X V III.
6. învăţăm întul teologic în Biserica Ortodoxă Sîrbă : B.O.R., XCIII (1975),
nr. 3— 4, p. XLIX.
7. învăţăm întul teologic în Biserica Ortodoxă Română :
a) De grad seminarial (în trecut şi în prezent): B.O.R., XCI (1973),
nr. 1—2, p. 200—206; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXLI—CXLIV.
b) De grad universitar (în trecut şi prezent): B.O.R., XCI (1973), nr.
1—2, p. 201—207; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXLI—CXLII,
CXLIV—CXL V I I I ;
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— Vezi şi : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1055; — XC (1972)r
nr. 7—8, p. 842, 843, 845.
8. fnvăţăm întul
teologic în Biserica Ortodoxă Bulgară : B.O.R., X C III
(1975), nr. 3— 4, p. LV.
9. învăţăm întul teologic în Biserica Ortodoxă Greacă (Elenă): B.O.R
:
XC (1972), nr. 1—2, p. 151, 153, 159; — XC III (1975), nr. 3— 4, p. LVIII.
10. învăţăm întul
teologic în Biserica Ortodoxă din C ip ru : B.O.R., XC
î
(1972), nr. 1— 2, p. 155.
11. învăţăm întul teologic în Biserica Ortodoxă din Finlanda: B.O.R., X C III
(1975), nr .3— 4, p. LXII.
12. Învăţăm întul teologic în Biserica Romano-Catolică :
a) Privire generală: B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 207;
b) în Biserica Romano-Catolică din Austria: B.O.R., XC (1972), nr.
7— 8, ,p. 842 ;
c) în Biserica Romano-Catolică din R. F. Germania : B.O.R., XC (1972),
nr. 7— 8, p. 842.
13. Învăţăm întul teologic în Biserica Evanghelică din .R. F. Germ ania:
B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 843.
14. învăţăm întul teologic în Biserica A nglicană: B.O.R., XC (1972), nr.
7— 8, p. 845.
ÎNVIEREA Dom nului: B.O.R., X C (1972), nr. 11— 12, p. 1258;
— Vezi şi : — Sfintele P aşti; — Soteriologie.
ÎNVIEREA morţilor (în învăţătura creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1258—
1259; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXIX.

J
JAINISMUL, urif din religiile Indiei (istoric, doctrină şi v ia ţă ): B.O.R., XC (1972), nr.
5— 6, p. 623—624.
JAPONIA (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXXIX.
JERTFA M întuitorului — V e z i: Patimile M întuitorului Iisus Hristos ; — Soteriologie.
JO JA (Athanasie), Hlozol şi logician român, membru al Academiei R.S.R. (date biogra
fice) : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXII.
JUDECATA bisericească :
1. In Biserica veche: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p.'872; — XC (1972), nr.
3—4, p. 371 ; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 207—208 ;
2. In trecutul Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12,
p. 1257, 1258, 1259; — XC (1972), nr. 3—4, p. 384; — XCI (1973), nr. 1— 2,
p. 208 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. C X L V III;
3. In Biserica Ortodoxă Română contemporană: B.O.R., XCI (1972), nr. 1—2,
p. 208— 209; — X C III (1975), nr. 9— 10, p. CXLVIII— CXLIX ;
4. In celelalte Biserici Ortodoxe surori: B.O.R., XCI (1973), ni. 1— 2, p. 209.
JUDECATA din urmă (universală, obştească, viitoare) 5n învăţătura creştină : B.O.R.,
XC (1972), nr. 11— 12, p. 1259.
JUDECATA particulară (imediat după moarte) în învăţătura creştină : B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1257— 1258.
JURAMINTUL : B.O.R.,'XCI (1973), rar. .1—2, p. 209.
JURISDICŢIE bisericească: B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 209; — XCIII (1975), nr.
9— 10, p. CL.
JUSTINIAN, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 6, p. 699—707 ; .
— Vezi ş i : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 624, 630; — XC (1972), nr. 9— 10,
p. 1066, 1082; — XCI (.1973), nr. 1— 2, p. 201— 202, 206, 211— 212,
213; — nr. 3—5, p. 446, 447, 448— 449; nr. 7—8, p. 880—881, 884—
885; — nr. 11— 12, p. 1313— 1321 ; — XCII (1974), nr. i — 2» p. 300 s
a
— XCIV (1976), ar. 1—2, p. CLXXIX— CLXXXIU.
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K
KANT (Immanuel), filozof idealist clasic german (date biografice): B.O.R., X C III
(1975), nr. 9— 10, p. CXXXIII, CLX.
«KARMA» (în cugetarea religioasă indiană): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 623, 624.
KIERKEGAARD (Soren), filozof idealist danez (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CXXXIJI.
KIRIAC (D.G.), compozitor român de muzică bisericească (date -biografice): B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 631.
KOGĂLNIOEANU (Mihail), istoric, scriitor... prim ministru (date biografice): B.O.R.,
XCII (1974), nr/ 1—2, p. 286.
KOMiENSKY (J.A.) — Vezi : Comenius.

#

L

LAICII (poziţia lor) in Biserică (privare interconfesională): B.O.R., XC (1972), nr.
11— 12, p. 1273— 1274-, — XCIII (1975), nr. 5—6, p. L X X X IX ; — nr. 9— 10,
p. CXXXVII, CXXXV III.
LAMAISMUL, religia tibetanilor (istoric, doctrină, viaţă şi activitate): B.O.R., XC
(1972), nr. 5— 6, p. 622.
LAO-TZI, filozof antic chinez (date biografice): B.O.R., XC {1972), nr. 5— 6, p. 621.
LAUDELE bisericeşti:
1 . In Biserica Ortodoxă: B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 209—210; — XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. OL
2. în Biserica Veche-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 379.
3. în Biserica Siriană-Iacobită : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 381.
LAVRENTIE tipograful (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. XII.
LAZÂR ('Prof. Iacob) (date biografice): B.O.R., XCI {1973), nr. 7— 8, p. 886.
LĂCOMIA : B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1325— 1326.
LA'PUŞNEANU (Alexandru), domnitorul Moldovei — V ş z i: Alexandru Lăpuşneanu.
LEGĂTURA dintre cei vii şi cei morţi (după învăţătura creştină): B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1258.
LEGEA in societate (privire generală): B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2. p. 210.
LEGEA morală naturală : B.O.R., XOLI (1975), nr. 9— 10, p. CL.
LEGISLAŢIE bisericească :
1. în Biserica veche: B.O.R., XCI (>1973), nr. 1—2, p. 210; — nr. 3— 5, p. 457 ;
— XC III (1975), nr. 9— 10, p. CL—CLI.
2. în trecutul Bisericii 'Ortodoxe Române: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12,
pi 1257, 1258, 1259 ; — XC (1972), nr. 9— 10, p. 1066; — nr. 11— 12, p. 1262 ;
— XCI (1973), nr. 1—2, p. 210; — XC III (1975), nr. 9— 10, p. CLI.
3. în Biserica Ortodoxă Română contemporană : B.O.R., XCI (1973), nr, 1— 2,
p. 211— 212; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLI— CLII.
4. in alte Biserici Ortodoxe surori : B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2 p.
212.
LEGISLAŢIE bizantină: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 383; — nr. 11— 12, p. 1262.
LEGISLAŢIE românească de stat, contemporană: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p.
1262.
LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm), filozof german, unul dintre întemeietorii iluminismului
german (date ibiografice): B.O.R., X O II (1975), nr.-9— 10, p. CLX.
LENEA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1327— 1328.
LI(BERTATE naţională : B.O.R., XCI (1974), nr. 1— 2, p. 282, 283.
LIBERTATE religioasă :
1 . în ţara noastră : B.O.R., XCI ('1973), nr. 1—2, p. 213.
2. în alte ţări: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1066.
LIBERTATE socială: B.O.R., XCI (1973), n r.-1—2, p. 212; — XCII (1974), nr. 1— 2,,
p. 282; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLII.

C C LXX IÎI

BISERICA ORTODOXA ROM ÂNĂ

LIBERTATE spirituală (după învăiţăftura creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p.
1267, 1268;
— Vezi ş l : Antropologie
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ :
I. — Despre limbă :
•1. Limba siro-haldaică (gramatica ei): B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 281.
2. Limba ebraică (gramatica ed): B.O.R., XC II (1974), nr. 1— 2,'p. 281.
3. Limba traco-geto-dacă : B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 282.
4. Limba latină : B.O.R., XCH (1974), nr. 1—2 p. 282.
5. Limbaslavonă la rom âni: B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, ip. 437.
6. Limba
română (istoric): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 437—438 ;' — XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. CLII—CLIH.
7. Limba arabă (gramatica e i): B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 281.
8. Limbile liturgice: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 370, 379, 380; — nr. 5—6,
p. 629; — XCII (1974), nr. *1— 2, p. 296; — XCIII (1975), nr. 5—6, p.
LXXXVIII.
II. — Despre literatură :
1. Literatură patristică : B.O.R., XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLIII— CLIV.
2. Literatură bizantină :
a) Laică : B.O.R., XC (-1972), nr. 3—4, p. 383— 384; — XCI (1973), nr. 3—5,
p. 438 ; — XCLII (1975), nr. 5— 6, p. L X X V II;
— Vezi ş i : Bizantinologie.
b) T e o l o g ic ă ; B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 863, 873; — XC (1972),
nr. 3—4, p. 383—384; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 438; — nr. 7—8,
ip. 887; — XC III (1975), nr. 5— 6, ,p. L X X V II;
$
— Vezi ş i : Bizantinologie.
3. Literatură românească :
a) veche (manuscrise, tipărituri): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5f p. 438—444;
— XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLIV— CLVII.
'
b) laică din sec. X IX —XX : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 445; — XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. CLVII— CLVIII.
c) teologică din sec. X IX —X X : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 440, 445—
446; — X C III (1975), nr. 9— 10, p. CLVII— CLVIII.
d) teologică contemporană: B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 446—449; —
XC III (1975), nr. 9-^10, ,p. CLVIII—CLIX.
4. Literatură slavonă la rom âni: B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 437; — XCIII
•(1975), nr. 9— 10, p. CLIV—OLV.
5. Literatură universală veche: B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 449— 450; —
XC III (1975), nr. 9— 10, p. CLIX— GLX.
6. Literatură teologică contemporană la alte Biserici Ortodoxe syrori: B.O.R.,
«XCI (1973), nr. 3— 5, ip. 449.
7. Literatura Bisericii (Vechi-Orientale) — M aronite: B.O.R., XC (1972), nr.
3— 4, p. 382.
8. Literaturăreligioasă orientală : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 441.
9. Literatură rabinică : B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 627.
10. Literatură
sacră a marilor religii necreştine : B.O.R.,XC (1972), nr. 5— 6, p.
621— 627.
U M BU Ţ IA : B.O.R., XCI (1973), nr.' 11— 12, p. 1331.
LISANIAS tetrarhul Abilenei (personaj noutestamentar): B.O.R., XC (1972), nr. 11-^12,
p. 1263.
LITIA (Laudă bisericească): B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 209; — XCIII (1975), nr.
9—IO, p. OL.
LITURGHIA dumnezeiască:
•
.
1. Privire generală: B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 213—2 1 7 ; — XCIII (1975),
nr. 9— 10, p. CLX.
— Vezi şi : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 386. •
2. Liturghia
în Biserica prim ară: B.O.R., XCI (1973),nr. 1—2, p. 213,214.
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3. Liturghia Clementină : B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 213.
4. Liturghia Sfîntului Iacob: B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 149; — nr. 3—4, p.
381 . — XCI (1973), nr. 1—2, p. 213.
5. Liturghiile ortodoxe: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 858; — XC (1972),
nr. 5—6, p. 629; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 214 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10,
p. CLX-CLXI.
6. Liturghia ortodoxă de rit galican: B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. <217.
7. Liturghiile romano-catolice : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 629; — XCI (1973),
nr. 1— 2, p. 217; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLXI.
8. Liturghia Bisericii Vechi-Catolice : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 379.
9. Liturghiile Bisericilor Vechi-Orientale : B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 149 ;
— nr. 3—4, p. 380, 381 ; — XCI (1973), nr, 1— 2, p. 213, 217 ; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LXXV ; — nr. 9— 10, p. CLXI.
LOCALITĂŢI istorice (monografii):
1. Din ţară: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5— 6, p. 615; — nr. 11— 12, p. 1255; —
XC I (1973), nr. 3—5, p. 450—451; — X C III (1975), nr. 9— 10, p. CLXI;
— Vezi ş i : Ţări în trecut şi în prezent.
2. De pretutindeni: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 614; — XC (1972), nr.
3—4, p. 383— 384; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 451 ;
— Vezi ş i : Ţări în trecutei în prezent.
LOCAŞURI creştine de cult ('biserici) :
I. — Descrierea şi evoluţia arhitectonică a locaşului de cult : B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5— 6, p. 618—619; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 451, 452; —
XC III (1975), nr. 9— 10, p. CLXII.
II. — Monografii de biserici ortodoxe de lemn din ţară : B.O.R., XCI (1973),
nr. 3— 5, p. 451 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLXII.
III. — Monografii de biserici ortodoxe de zid din ţară : B.O.R., XCI (1973), nr.
3— 5, p. 452— 456; — XCIÎII (1975), nr. 1—2, p. V ; — nr. 9— 10, p. CLXII
— CLXV.
IV! — Monografii de biserici de zid ale altor confesiuni din ţară : B.O.R., XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. CLXV.
V. — Locaşuri de cult creştine (bazilici etc.) din alte ţări: B.O.R., XCIII (1975),
nr. 9— 10, p. CLXV.
VI. — Locaşuri de cult în Biserica Veche-Catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4,
p. 379.
VII. — Locaşuri de cult în Bisericile Vechi-Orientale :
1. în Biserica Nestoriană : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,p. 380.
2. în Biserica Armeană, din ţara noastră: B.O.R.,, XC (1972),nr. 5— 6,
p. 620.
3. în Biserica Siriană-Iacobită : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 381.
«LOCŢIITOR al Cezareei Capadochiei» (titulatură, istoric şi importanţă pentru Biserica
Ortodoxă Română): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1275.
LOGICA românească (ca dîscipliliă de învăţămîrct): B.O.R., XCIV
(1976), nr. 1—2,
p. CLXVII.
LORINŢ tipograful (cbate biografice): B.O.R., XC III (1975), nr. 1—2, p. XII.
LUKARIS (Chirill), patriarh ecumenic (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. I — 2,
p. XXVI.
«LUME ŞI VIAŢA» (privire interconfesională şi interreligioasă) : B.O.R., XCI (1973),
nr. 3— 5, p. 456; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXVII.
LUNGU (Nicolae), profesor, compozitor şi dirijor român de muzică bisericească şi popu
lară (date biografice : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 631.
LUPU (acad. prof. dr. N. G.) (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 11—12, p. 1264.
LUTHER (Martin), reformator protestant (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
7— 8, p. 862 ; — XC (1972), nr. 3—4, p. 373, 374.

M
*

MACARIiE (Ieromonahul), dascălul şi creatorul muzicii bisericeşti româneşti (diate bio
grafice): B.O.R., LX XX IX (>1971), nr. 5— 6, p. 629; — XCI (1973), nr: 3—5, p. 439.
MAOARIE tipograful (sec. XVI) (diate biografice): B.O.R.’, XCIII (1975), nr. I— 2, p. XI.
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M AGIA (combaterea şi condamnarea ei): B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 456— 457; —
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLX VIII.
MAGII de la Răsărit (dafte istorico-geografice): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1263?
— XCI (1973), nr. 3— 5, .p. 457.
MAHOMEDANISMUL — Vezi : Islamismul.
MAIOR (Petru), reprezentant al Şcolii Ardelene (date biografice) : B.O.R., XCII (1974),.
nr. 1— 2, p. 295; — nr. 7—8, p. 1063; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVII;;
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCVIII.
MALGAŞII (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCI.
MALTHUSIANISMUL (combaterea şi condamnarea lui) : B.O.R., XCI (1973), nr. 9— 10r
p. 1123.
MANDEISMUL (sectă gnostică) : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1257.
MANUALE didactice de teologie românească (din trecut şi prezent): B.O.R., XCI (1973),nr. 1— 2, .p. 200 ; — nr. 3— 5, p. 447.
MANUEL II Palaeologus (1391— 1425), împărat bizantin (date biografice): B.O.R., XC III
(1975), nr. 5— 6, p. LXXVI.
MANUSCRISELE copte (de Ia Nag H am adi): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 614.
MANUSCRISELE qumranite (de la Marea M oartă): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6r
p. 612, 613—614.
MAREA MOARTĂ (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062;
— Vezi şi : Arheologie.
MARTIN (Luter King), laureat al premiului Nobel pentru pace (date biografice): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCVIII.
MARTIN (Niemoller), reprezentant paciîist al Bisericilor Evanghelice (date biografice):
B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCVIII.
MARTIRI creştini, pe pămintul ţării noastre (date istorico-geografico-arheologice) r
B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXIII.
MARTYRION-UL de la N iculiţel: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. V ; — XCIV (1976)r
nr. 3—4, p. CCXXIII.
MASLUL (ca Sfîntă Taină): B.O.R., XCII (1974), nr. 5—6, p. 813.
MATEI (Basarab), domnitor al Ţării Româneşti (1632— 1654), (date biografice): B.O.R.r
XCII (1974), nr. 1— 2, p. 284 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. L I ; — nr. 9— 10, p. CLV.
MATERII de invăţămînt teologic românesc — Vezi : Discipline de invăţămînt teologic
românesc.
MAURER (Ion .Gheorghe), Preşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.R. (date biogra
fice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p.,301.
MAVROCORDAT (Constantin), domnitor al Ţării Româneşti (în 6rînduri — sec. XVIII)
(date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 442.
MAVROGHENI (Nicolae), domnitor al Ţării Româneşti (1786—1790), (date biografice):
B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1257; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 200.
MAXIME în înţelepciunea populară: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXVIII.
MĂRTURISIREA (ca Sfîntă Taină): B.O.R., XCII (1974), nr. 5— 6, p. 808—810; — XCIV
(1976), nr. 3— 4, p. CCXXXIV ;
— Vezi şi: — B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1272; — XCI (1973), nr.
1— 2, p. 207.
MĂRTURISIRI de credinţă (privire intercomfesională) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p.
457 ; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXiVIII.
MECCA în viaţa religioasă musulmană : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,p.626.
MEDICINĂ românească (din trecut): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXVIII.
MELCHISEDEC (Ştefănesou), episcop al Romanului (date «biografice): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 9— 10, p. 1065; — nr. 11— 12, p. 1259; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 443—
444 ; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X ; nr. 3— 4, p. LI.
M-ESIANITATEA M întuitorului Iisus Hristos — Vezi : Mîntuitorul Iisus Hristos.
MESOPOTAMIA (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062.
MICHELANGELO (Bounarroti), pictor, sculptor şi arhitect italian (date biografice):
B.O.R.;- XC III (1975), nr. 1—2, p. IX.
MIHAI (Viteazul), domnitor al Ţării Româneşti (1593— 1601), al Moldovei (1600) şi al
Transilvaniei (1599— 1600) (date biografice) : B.O.R., XC II (1974), nr. 1— 2, p.
283— 284 ; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. C C II;
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— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1258; — XCI (1973), nr. 7—8,
p. 888.
MIHAIL (Moxa), cărturar vestit (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 443.
MILENARISMUL (combaterea şi condamnarea lui): B.O.R., XC (1972), nr.11— 12,
p.
1259—(1260 ; — X C III (1975), nr. 7—8, p. CXXX.
MILESCU (Nicolae), cărturar român de prestigiu {date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 3—5, p. 444; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X IX ; — nr. 9— 10, p. CLVI.
MILOSTENIA (virtute creştină) : B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VI.
MILTON (John), poet englez de renume (date bi'ografice): B.O.R., XCI (1973),
nr.3—5,
p. 450.
*
M IN CIU N A: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1329.
MINIAT (Ilie), predicator român de renume (date biografice): B.O.R., XCII (1974), nr.
1—2, p. 291.
MINIATURĂ creştină :
1. Miniatură religioasă creştină (privire generală): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5— 6, p. 625—626 ;
2. Miniatură religioasă creştină bizantină : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 625.
3. Miniatură religioasă creştină românească : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 625—626; — nr. 11— 12, p. 1257; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. V III;
4. Miniatură religioasă creştină sirbească : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6,
p. 626.
MIRCEA (cel Bătrân), domnitor al Ţării Româneşti (date biografice): B.O.R., XCII
(1974), nr. 1—2, p. 283;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1257.
MIRIDBLE (părticelele) — V e z i: Liturghia dumnezeiască.
M IRON (Barnovschi), domnitor al Moldovei (1626—1629), (daite biografice): B.O.R., XCIV
(1976), nr. 3— 4, p. CCII.
MIRUITUL bisericesc (liturgic) — V e z i: Liturghia dumnezeiască.
MIRUNGEREA (ca Sfîntă Tiadnă) : B.O.R., XCII (1974), nr. 5—6, p. 802—804; — XCIV
(•1976), nr. 3—4, p. C C XX X II—C C X X X III;
— Vezi ş i : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 371.
MISIONARISM ortodox român In trecutul istoric : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p.
CLXVIII.
MISTICISMUL religios: B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 457.
MIŞCAREA Ecumenică — Vezi : Ecumenism intercreştin.
MIŞCAREA MONDIALĂ PENTRU -PACE: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, ip. 1322—
1323.
MITROPOLIE :
1 . Mitropolia în Biserica Ortodoxă Română contemporană (organizare, viaţă şi
activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1118— 1121; — XCIV (1976), nr.
1—2, p. CLXXXIX ;
2. Mitropolia Ungrovlahiei (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1256— 1258, 1260; — X C III (1975), nr. 3—4, p. L—L I ; — XCIV
(1976), nr, 1—2, p. CLXXXIX—C X C ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Română (origine, începuturi şi istoric);
3. Mitropolia din Tirgovişte (date istorico-geografice): B.O.R., XC III (1975), nr.
3—4, p. L ;
*
4. Mitropolia Moldovei şi Sucevei (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 11— 12, p. 1258— 1260; — XC III (1975), nr. 3—4, p. L I ; — XCIV
(1976), nr. 1—2, p. C X C ;
— Vezi şi: Biserica Ortodoxă Română (‘origine, începuturi şi istoric);
5. Mitropolia Ardealului (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1260; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. L II; — XCIV (1976), nr. 1—2,
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Română (origine, Începuturi şi istoric);
f5. Mitropolia Olteniei (viaţă şi activitate): B.O.R., XCIII (1975), nr. 3—4, p. L I I ;
— XC IV (1976), nr. 1— 2, p. C X C I- C X C II;
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• 7. Mitropolia Severinului (îstori-c): B.O.R., XC III (1975), nr. 3— 4, p. LII?
8. Mitropolia Banatului (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., XC III (1975), nr.
3—4, p. U I ; — XCXV (1976), nr. 1—2, p. CXCII ;
9. Mitropolia de Karloviţ (istoric): B.O.R., XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LII.
MITROFAN, episcop al Buzăului (date biografice): B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6,.
p. 618; — XCI (1973), nr. S—5, p. 443.
MITUL religios: B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p, 457.
MÎNĂSTIREA în Biserica Ortodoxă Română contemporană (organizare, viată şi ac
tivitate) : B.O.R., XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1113 ;
— Vezi ş i : Monahismul.
MÎNĂSTIRI (monografii):
*
1. Mînăstiri ortodoxe din ţară: B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 457—463; —
XCIV (.1976), nr. 1— 2, p. CLXiVIII— CLXXII ;
2. Mînăstiri armene din ţară : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 382; — XCI* (1973)r
nr. 3— 5, p. 463 ;
3. Mînăstirea Muntelui Sinai — Vezi : Biserica Ortodoxă a Muntelui
Sinaia
MINDRIA — V e z i: Trufia.
M ÎN IA : B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1330.
MÎNTUIREA 1 (îndreptarea, eliberarea):
1. După învăţătura creştină: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1072, 1074, 1075,
1076, 1077; — nr. 11—12, p. 1260, 1266, 1267, 1268; — XCI (1973), nr. 7—8,
p. 877—879; — XC III (1975), nr. 9— 10, p. CXXX-IV; — XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXXII ;
— Vezi şi : — B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 624.
2. După învăţătura religiilor necreştine: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p.
623r
624, 625.
MINTUITORUL Iisus Hristos (istoricitate, personalitate şi activitate pămîntească):
B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 611, 613; — XC (1972), nr. 9— 10, p. 1070—
>1071 ; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXV III—C X IX .
MOARTEA (în concepţia creştină) : B.Q.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1257.
M OGA (Vasile), primul episcop ortodox român, după «uniaţia» de la 1700, în Transil
vania (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. OCX.
MONAHISMUL creştin :
1 . Privire istorică şi interconfesională : B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 879; —
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. C L X X IU ;
— Vezi ş i : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 872 ;
2. Monahismul ortodox românesc, în trecut: B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 880 p
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. C L X X III;
3. Monahismul în Biserica Ortodoxă Română, contemporană : B.O.R., XCI (1973),
nr. 7—8, p. 880—881; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXIII—C L X X IV ;
4. Monahismul în alte re lig ii:
'
a) monahismul iudaic : B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062;
b) Monahismul maronit : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 382.
MONICA, mama Fer. Augustin (date 'biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 11—-12, p. 1262.
MONTESQUIEU (ChaiUes. Louis), scriitor şi filozof iluminist francez (1689— 1755) (date
biografice) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 450.
MONUMENTE istorice şi de artă :
1. Din ţară: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6, p. 614— 615, 619—621 ; — XCI
(1973), nr. 3—5, p. 457—458; — nr. 7— 8, p. 881—882, 886—887; — X C III
(1975), nr. 1— 2, p. V ; — nr. 9— 10, p. C X X X V ; — X C IV (1976), nr. 1— 2,
p. CLXXIV—C L X X V ;
2. De pretutindeni: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1070; — XCI (1973), nr.
7—8, p. 882; — X C IV (1976), nr. 1—2, p. CLXXV—G LXXV I.
MORALA şi moralitate creştină : B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 882—883.
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MORMlNTUL Domnului (monografie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 518.
MORMONII, cult neoprotestant (istoric, doctrină, viaţă şi activitate): B.O.R., XiC
(1972), nr. 3—4, p. 374.
MOROIU (Constantin), profesor de Drept la Liceul «Sf. Sava» (1800— 1847) (date bio
grafice) : B.O.R., XCIII (il975), nr. 9— 10, p. CXL.
MOZAISMUL — Vezi : Iudaismul.
MUNGA:
1. în învăţătura şi practica creştină: B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 883—885*
— XCIV (1976), nr. 1— 2, p. C L X X V I;
2. în concepţia şi atitudinea altor religii (necreştine): B.O.R., XCI (1973), nr7—8, p. 883.
MUSICESCU (Gavriil), profesor şi compozitor român de muzică bisericească(date bio
grafice) : B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6, p. 631 ; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X.
M UZICA:
I. — Muzică laică (cultă) românească: B.O.R., XC III (1975), nr. 1—2, p. X I ;
11. — Muzică bisericească :
1 . Muzică bisericească creştină (privire generală): B.O.R., LXXXIX (1971),.
nr. 5—6, p. 628—633 ; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. IX —X I ;
2. Muzică bisericească universală : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p.
p. 628— 629; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. IX —X ;
3. Muzică bisericească bizantină : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 629;.
— XC III (1975), nr. 1—2, p. IX — X ;
4. Muzica bisericească în Patriarhia Ecumenică : B.O.R., LXXXIX (1971),.
nr. 5— 6, p. 632 ;
5. Muzică bisericească grecească : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 633 ;
XC (1972), nr. 1—2, p. 151 ; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. LIX ;
6. Muzică bisericească românească :
a) Muzică psaltică românească (în trecut şi în prezent): B.O.R., LX X X IX
(*1971), nr. 5—6 , p. 629—632 ; — X C III (1975), nr. 1—2, p. X ;
b) Muzică bisericească-corală românească (în trecut şi în prezent):
B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 630, 631—632; — XCIII (1975),.
nr. 1— 2, p. X —X I ;
7. Muzică bisericească rusă (în trecut şi în prezent): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 5— 6, p. 633 ;
8. Muzică bisericească bulgară (în trecut şi în prezent): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr, 5—6, p. 633; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 149; — XCIII (1975),.
nr. 3— 4, p. LV ;
9. Muzică bisericească sîrbă : B.O.R., X C III (1975), nr. 3— 4, p. X L IX ;
10. Muzica bisericească romano-catolică : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 371-
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NAŢIONALISM : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXVI.
NAZARET (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062.
NADEJDEA (virtute teologică) : B.O.R., XCII (1974), nr. 9—10, p. II.
NEAGOE (Basara'b), domnitor al Ţării Româneşti (1512— 1521) (date biografice): B.O.R.,
XCI (1973), nr. 7—8, p. 887 ; — XCIII (1975), nr. 9— 10, p, C L V ; — XCIV (1976),
nr. 3—4, p. CCII.
NEASCULTAREA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1331.
NECROLOGURI: B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 885—886 ; — XCIV (1976), nr. 1— 2,.
p. CLXXVI— CLXXVIII.
NEDREPTATE socială: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1328— 1329; — XCIV (1976),
nr. 1—2, p. CLXXVIII.
NEQRESCU (Ioan), profesor universitar de teologie (date biografice): B.O.R., X C IV
(1976), nr. 1— 2, p. CLXXVII.
NEOFIT I,.mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11—
12, p. 1256, 1257; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 200; — nr. 3—5, p. 442.
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NERO (Claudiu's), împărat roman (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1263.
N E S T O R (Vornicescu), Episcop-vicar ai Arhiepiscopiei Craiovei (daite biografice): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 1— 2, .p. CXCI^CXiC II.
i
■NICODIM (Muwteanu), patriarhul României (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr.
7—8, p. 885.
-NIGOLAE (Bălan), mitropolit al Ardealului (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8,
ip. 885 ; — nr. 9— 10, p. 1119.
NICOLAE (Colan), mitropolit al Ardealului (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7—
8, p. 885; — nr. 9— 10, p. 1119— 1120; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXVI,
CXIC.
-NICOLAE (Corneanu), Mitropolitul Banalului (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 9— 10, p. 1.120— 1121 ; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CXCII.
•NICOLAE (Mladin), Mitropolitul .Ardealului ('date biografice): B.O.R. XCI (1973), nr.
9— 10, p. 1120; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXC— CXCI.
NIFON (Criveanu), mitropolit al Olteniei (date biografice)-: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—
2, p. CLXXVI, CXCII.
NOUL TESTAMENT (în special): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 613; — nr. 7—8,
■p. 859—863; — XC (1972), nr. 5— 6, p. 619; — nr. 7—8, p. 839; — XCIII (1975),
nr. 1—2, p. XVI.
NUNTA (ca Sfîntă Taină) — V e z i: — C ununia; — B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 371.
*

O
OBICEIUL de drept (jurddic): B.O.R., XC (1972), ar. 9— 10, p. 1066.
OBIECTE de cult In creştinism: B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 886; — XCIV (1976),
nr. 1—2, p. CLXXVIII.
OBIECTE vechi de artă din ţară — V e z i: Monumente istorice şi de artă.
OBSCURANTISMUL (combaterea şi condamnarea lui) : B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8,
p. 887.
OCTAVIANUS (Augu 9tus), împărat roman (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr.
*1.1— 12, .p. 1263.
OCULTISMUL (combaterea şi condamnarea lui) : B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 887.
OFICIEREA Sfintei Liturghii — V e z i: Liturghia dumnezeiască.
OLANDA (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXIX.
OMORUL — V e z i: Uciderea.
OMUL credincios :
1. In cugetarea creştină ortodoxă — V e z i: Antropologie
2. In cugetarea religioasă indiană : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 623, 624,625.
OMUL fiinţă socială (iîn concepţia creştină): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p.887; —
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXVII.
O.N.U. (organizare, vi-aţă şl activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 888.
OPTIMISMUL (în învăţătura creşjtină): B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 888.
ORFEVRĂRIE (Orfeurărie):
1. Orfevrărie liturgică creştină (privire generală): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5— 6, p. 628 ;
2. Orfevrărie liturgică bizantină: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 628;
3. Orfevrărie liturgică românească: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 628; —
XCIII (1975), nr. 1— 2, p. IX ;
4. Orfevrărie liturgică strbă : B.O.R., LX XXIX (1971), nr. 5—6 , p. 628.
ORGANIZAREA centrală a Bisericii Ortodoxe Române contemporane: B.O.R., XCI
(.1973), nr. 6, p. 695—708 ; — XCIV (-1976), nr. 1—2, p. CLXXIX—C LXXXV I.
ORGANIZAREA locală a Bisericii Ortodoxe Române contemporane : B.O.R., XCI (1973),
nr. 9—10, p. 1112— 1121 ; — X C IV (1976), nr. 1—2, p. CLXXXVI— CXCII.
ORIENTALISTICĂ (istoric, cultură, artă, civilizaţie) : B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p.
888; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXVIII.
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ORIGEN, scriitor Bisericesc patristic (date biografice): B.O.R., XC (1972), ar. 11— 12,
p. 1258, 1264; — X C I (1973), nr. 9— 10, p. 1122 j — X C III (1975), nr. 1—2, p. X X I I ;
— X C IV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXX jV.
ORlNDUIR'EA canonică-administrativă a Bisericii Ortodoxe Române contemporane :
B.O.R., XCI (1973), nx. 6, p. 694— 708; — nr. 9— 10, p. 1112— 1121; — X C W
(1976), nr. 1— 2, p. C LX X V III— CXCII.
ORTODOXISM — V e z i: Biserica Ortodoxă.
OSPITALITATE : B.O.R., XC I 01973), nr. 9— 10, p. 1121.
— Vezi ş i : Asistenţă socială ; — Milostenie.
OUĂLE roşii de Slinteie Paşti (dstoric şi semnificaţie): B.O.R., X C IV (1976), nx. 1—2,
p. CXCII.

P
PACEA, imperativ al vieţii şi um anităţii:
1 . In învăţătura creştină (iprwire generală) : B.O.R., XCI (1973), nr. 9— 10, p.
1121 ; — X C IV (1976), nr. 1— 2, p. CXCII—C X C I I I ;
— Vezi şi : B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 629; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 200 ;
2. Atitudinea şi acţiunile Bisericii Ortodoxe pentru pace: B.O.R., XCI (1973),
nr. 9— 10, p. 1122— 1124; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. XLVI—X L V III; —
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCIII ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1061, 1066, 1071— 1075; —
— nr. 11—12, p. 1251, 1253— 1254; — XC (1972), nr. 1—2, p. 147,
148, 149, 156, 157— 158; — X C III (1975), nr. 3—4, p. XXXV I,
X X X IX ;
— Dialog intercreştin; — Dialog interreîigios; — Ecumenism in
tercreştin şi interreîigios; — Slujirea...
3. Atitudinea şi acţiunile Bisericii Ortodoxe Române pentru pace (pe plan intern
şi internaţional): B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1313— 1321 ; — XCIV (1976),
nr. 1— 2, fp. C X C III—C X C V IH ;
— Vezi ş i : Apostolat social; — Dialog intercreştin şi interreîigios; — Ecu
menism intercreştin şi interreîigios ; — Slujirea...
4. Atitudinea şi acţiunile Bisericii Romano-Catolice pentru pace: B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 372— 373 ; — XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1321 ;
5. Atitudinea şi acţiunile Bisericii Protestante pentru pace : B.O.R., XCIV (1976),
nr. 1— 2, p. C X C V III;
— Vezi ş i : Dialog intercreştin şi interreîigios ; — Ecumenism intercreştin şi
interreîigios ;
6. Atitudinea şi acţiunile Bisericii Anglicane pentru pace : B.O.R., XC (1972), ar.
3— 4, p. 376 ;
— Vezi ş i : Dialog intercreştin ; — Ecumenism interreîigios ;
7. învăţătura, şi atitudinea altor culte religioase din lume pentru pace : B.O.R.,
XC (1972), nr. 5—6, p. 621, 624, 626, 628 ; — XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1121 ;
nr. 11—*12, p. 1317—1318, 1320— 1321, 1321— 1322;
8. Atitudinea şi acţiunile popoarelor pentru pace: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12/
p. ii 322—1323 ;
9. Atitudinea şi acţiunile poporului român (pe plan local) pentru pace: B.O.R.,
XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1323.
PAHOMIE, episcop al Romanului (date biografice): B.O.R., X C III (1975), nr. 3— 4, p. LI.
PALATUL cnezilor din zona Ceahlăului (monografie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXIXV.
PALATUL de la Mogoşoaia (monografie): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 882.
PALATUL domnesc din Tîrgşorul Vechi (monografie): B.O.R., XCI (1971), nr. 7— 8,
p. 882.
PALATUL patriarhal (monografie): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 881.
PALEOGRAFEE (<iescifraxea scrierii vechi): B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1323.
PALLADY (Theodor), pictor bisericesc (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. I — 2,
p. VIII.
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PANN (Anton), mare psalt şi rapsod popular român (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5—6, p. 631 ; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 445.
PARADIGMELE divine : B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 618.
PARHON (acad. protf. dr. C. I.) (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1264.
PA RO H IE:
1 . Parohia în Biserica Ortodoxă Română contemporană (organizare, viaţă şi ac•tâvKate): B.O.R., XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1112; — XCIV (1976), nr. 1— 2,
p. C L X X X V I;
2. Parohia ortodoxe română din Londra (A nglia): B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8r
p. 854; t- XC III (1975), nr. 7—8, p. CXII ;
3. Parohia ortodoxă română din Viena (Austria): B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8r
p. 853—854 ; — XCIII (*1975), nr. 7—8, p. C X I- ^C X II;
4. Parohia ortodoxă română din Baden-Baden (R. F. Germania): B.O.R., XC
(11972), nr. 7—8, p. 854 ; — X C III (1975), nr. 7—8, p. CXIII ;
5. Parohia ortodoxă română din Sofia (R. P. Bulgară): B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8,
p. 853 ; — X C III (1975), nr. 7— 8f p. CX ;
6. Comunitatea ortodoxă română de la Locurile sfinte : B.O.R., XC III (1975), nr.
7—8, p. C X II— C X III;
7. Biserica ortodoxă română din Paris : B.O.R., XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXIII—
O X IV ; .
î
8. Biserica Catolică-Ortodoxă a Franţei: B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8, p. C XIV j
9. Comunităţi ortodoxe române din Australia: B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8r
p. c x r V î
10. Comunitatea ortodoxă română din Noua-Zeelandă : B.O.R., XCIII (1975), nr.
7— 8, p. cxrv •
:
II. Parohia ortodoxă română din Suedia : B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8, p. CXIV—
CXV;
12. Vicariatul ortodox român din R. P. Ungară : B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8r
p. C X V ;
13. Vicariatul ortodox român din R. S. Iugoslavia : B.O.R., XCIII (1975), nr. 7— 8,
'
p. CXV.
14. Aşezările monastice româneşti de la Sf. Munte Atos : B.O.R., XC III (1975)r
nT. 7—8, p . CXVI.
PARTENIE (Ciopron), Episcopul Romanului şi Huşilor (date biografice): B.O.R., XCI
(1973), nr. 9— 10, p. 1115; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXVIII.
PARTICIPAREA credincioşilor la Sfînta Liturghie — V e z i: Liturghia dumnezeiască.
PASCAL (Blaise), matematician şi fizician francez de renume (date biografice): B.O.R.,,
XCI (1973), nr. 8—5, p. 450.
PASTORAŢLA în Biserică :
1 . In Biserica Ortodoxă Rom ână: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 616— 617; — nr.
11— 12, p. 1269, 1270, 1271— 1273; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCV 1II; —
nr. 3— 4, p. CCVII, O C X X X V I;
— Vezi ş i : Apostolat social,
2. In Biserica Romano-Catolică : B.O.R., XCIV (1976), nx. 1— 2, p. C X C V III;
— Vezi şi : Biserica Romano-Catolică.
PAŞTILE (săiibătorirea lud) : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 385— 386;
— Veczd ş i : B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 154.
PATIMILE Mîntuitorului Iisus Hristos: B.O.R., X C (1972), nr. 9— 10, p. 1070, 1074.
PATIMOS, insulă din Asia Mică (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCI (1973^
nr. 3— 5, ,p. 451.
PA T RIA RH :
'
11. iPatriaxh, demnitate supremă în Biserica Ortodoxă : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,.
p. (1275 ;
2. Patriarhul, organ central executiv al Bisericii Ortodoxe Române contemporane i
B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 699.
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PATRIARHIE :
1. Patriarhia. Ecumenică (istoric, viaţă şi activitate) : B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1051—1058; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X X V I—X X X I ;
— Vezi îşi: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11— 12, .p. 1247, 1248, 1258 ;
— Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei Ecumenice;
— Relaţiile intercreştine ale Patriarhiei Ecumenice.
2. Patriarhia de Alexandria (istoric, viaţă şi -activitate): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9—io, p. 1058— 1060 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. X X X II—X X X IV ;
— Vezi ş i: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 9— 10, p. 1056; — nr. 11— 12, p. 1247,
1248, 1255, 1258 ;
— Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei de Alexandria ;
— Relaţiile intercreştine ale Patriarhiei de Alexandria.
3. Patriarhia de Antiohia (istoric, viaţă şi activitate): B.O.R., LXXXIX (1971),
nx. 9— 10, p. 1060—il062; — XC (.1972), nr. 1—2, p. 160; — XCIII (1975),
nr. 3—4, p. X X X IV — X X X V ;
— Vezi şi: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1246, 1247, 1258;
— Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei de Antiohia ;
— Relaţiile intercreştine ale Patriarhiei de Antiohia.
4. Patriarhia de Ierusalim (istoric, viaţă şi «activitate): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1062— 1064; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. X X X V —X X X V I ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1258;
— Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei de Ierusalim ;
— Relaţiile intercreştine ale Patriarhiei de Ierusalim.
5. Patriarhia Ortodoxă Română (înJfidnţare şi istoric): fî.O.g., LXXXIX (1971),
nr. 1<1—12 , p. 1261 ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Română (istoric).
PATRIOTISM : B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1323— 1324; — XCIV (1976), nr. 1—2,
p. C X C V III— CXCIX.
PAVEL (Şerpe), arhiereu pensionar (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXXXIX.
PÂRVAN (Vasile), istoric şi arheolog român de prestigiu (date biografice): B.O.R.,
X C I (.1973), nr. 3—5, p. 445; — XCII (1974), nr. 1— 2, p. 282.
PĂCATUL :
I. — In morala creştină :
1. Păcatul strămoşesc (originar): B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1324;
— Vezi ş i : Antropologie.
2. Păcatul moral-personal, în special: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p.
1324— 1325;
3. Păcatele mo ral-personale (telurile lor), în special: B.O.R., XCI ,(1973),
nr. 11— 12, p. 1325— 1331; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CXCIX.
II. — La alte religii (necreştine) ale lum ii: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1324,
1325, 1326, 1327, 1329, 1330, 1331.
PĂRINŢII Apostolici (date biografice): B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 865, 866,
869; — X C (1972), nr. 5—6 , p. 619; — nr. 9— 10, p. 1072; — XCIII (1975), nr.
9— 10, p. C L III; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXV.
PĂRINŢII (rodul lor în familie) — Vezi : Familia.
PECINEGII (-date istorico-geografice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCI.
PEDEAPSA în judecata bisericească :
1. In concepţia Bisericii Ortodoxei B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 371; — XCI
(1973), nr. 1— 2, p. 208— 209 ;
2. In concepţia Bisericii Romano-Catolice : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 371.
PERIHOREZĂ — V e z i: Hristologie ; — Siînta Treime.
PERŞII — V e z i: Iranienii.
PEŞTERA de la Betleem (monografii istorico-geografice): B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10,
p. 1070 ; — XCII (1974), nr. 7—8, p. 1062.
PETRU (Movilă), mitropolitul Kievului (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
9— 10, p. 1064, 1066.
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• PETRU (Rareş) domnitor al Moldovei (1527— 7535, 1541— 1546) (date biografice): BO.R.,
XCIV (1976), nr. 3—4, p. OCII.
PETRU (Şchiopul), domnitor al Moldovei (1574— 1579, 1582— 1591) (date biografice):
B.OJ?., XC IV (1976), nx. 3— 4, p. OCII.
PICTURA :
1. Pictură bisericească creştină (istoric): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. V II?
2. Pictură religioasă creştină bizantină: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 622?
— XC III (1975), nr. 9— 10, p. C X X X iV ;
3. Pictură religioasă creştină românească (.în trecut şi în prezent): B.O.R. LX X X IX
(1971), nr. 5—6, p. 622—625; — XC III (1975), nx. 1— 2, p. V II— V I I I ; — nr.
9— 10, p. C X X X V ;
4. Pictură religioasă creştină rusească (in trecut şi în prezent): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 5—6, p. 625 ; — XCIII (1975), nx. 1—2, p. V III;
5. Pictură religioasă creştină sîrbă (în trecut şi în prezent): B.O.R., L X X X IX
(1971), nr. 5—6, p. 625;
6. Pictură religioasă creştină bulgară (In trecut şi în prezent) : B.O.R., X C III
(1975), nr. 1— 2, p. V III;
7. Pictură religioasă creştină mexicană: B.O.R., XC III (1975), nr. 1— 2, p. V III.
PIETATE (virtute creştintă): BO.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. V I—V I I ;
— Vezi şi : Evlavie
PILAT din Pont (Ponţiu Pilat), procurator roman al Palestinei (date biografice): BO.R.,
XC (1972), nr. 11— 12, p. 1263.
PILDE creştineşti: B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 281.
PÎNDAR, poet lirio din antichitate (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1264.
PISMA — Vezi : Invidia.
PlRVU (Mutu), pictor român de renume (date biografice): B.O.R., LX X X IX (1971), nr.
5—6, p. 623.
PLATON şi filozoiia lu i: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 619; — XC III (1975), nr. 9—
10, p. CXXXIII.
POCĂINŢĂ : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CXCIX ;
— Vezi şi : Mărturisirea (ca Sfîntă Taină).
POPA (Radu Şapcă) — Vezi : Şapca (Radu).
POPESCU (Ion Pasărea), profesor şi compozitor de muzică bisericească românească
(date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1—2, p. X.
POPESCU (Nicolae M. pr.), profesor universitar de teologie (date biografice): B.O.R.,
XCI (1973), nr. 7—8, p. 886.
POPESCU (Teodor M.), profesor universitar de teologie (date biografice): B.O.R., XC IV
(1976), nr. 1— 2, p. CLXXVIII.
POPESCU (Vintilă pr.), profesor universitar de teologie (date biografice): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXVII.
POPOARE (naţiuni):
1 . Popoare semite: B.O.R., XCII (1974), nr. 1— £, p. 281.
2. Poporul trac (sud-dunărean) — V e z i: Tracii
3. Poporul sirian — Vezi : Sirienii
4. Poporul arab — V e z i: Arabii
5. Poporul chinez — V e z i: Chinezii
6. Poporul grec — Vezi : Grecii
7. Poporul geto-dac — Vezi : Geto-dacii
8. Poporul slav — Vezi : Slavii
9. Poporul român — V e z i: Românii
10. Poporul bulgar — V e z i: Bulgarii
11 . Poporul maghiar — Vezi: Ungurii
12. Poporul malgaş — V e z i: Malgaşii
POPOVICI ((Nedelcu), zugrav bănăţean (sec. XVIII) (date biografice): B.O.R., XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. VIII.
POPOVICI (Timotei), profesor, dirijor şi compozitor de muzică bisericească româ• nească (date biografice): B.O.R., X C III (1975), nr. 1— 2, p. X.
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PORCIUS (Festus), procurator roman al Palestinei (date biografice): B.O.R., XC (1972),
nr. 11— 12, p. 1263.
POSTUL:
1. Temeiurile doctrinare, importanţa şi felurile postului în creştinism: B.O.R.,
XCII (1974), nr. 1—2, p. 288— 289; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. C C V I;
— Vezi şi :Cultul liturgic ortodox; — Biserica Romano-Catolică ; — Biserica
Protestantă ; — Biserica Anglicană ; — Biserica Veche-Catolică ;
— Bisericile V echi-Orientale.
2. Postul în celelalte religii ale lum ii: B.O.R., XC II (1974), nr.
1—2, p. 288.
— Vezi şi :Cultul Vechiului Testament; — Cultul iudaic ; — Cultele reli
gioase necreştine.
POTECA (arhim. Eufrosin), profesor de filozofie la Liceul «Sf. Sava» (date biografice):
B.O.R., XC III (1975), nr. 9— 10, p. CXLr CLVI.
PRAVILA cea Mare (de la Tîrgovişte, 1652): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1262;
— XCI (1973), nr. 1— 2, p. 210.
PRAVILA de la Govora (1640): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1262; — XCI (1973),
nr. 1— 2, p. 210.
PRAVILA (Nomocanonul) de la Putna : B.O.R., X C III 1975), nr. 9— 10, p. CLI.
PREDESTINAŢIE (în teologia protestantă): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 609;
— XC (1972), nr. 3—4, p. 375; — nr. 11— 12, p. 1267, 1268; — XCI (1973), nr.
7—8, p. 877.
PREDICA liturgică creştină: B.O.R., XCIII (197.4), nr. 1— 2, p. 289— 291 ; — XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCVI— CCVIII.
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 858.
PREDICATORUL creştin :
1. Predicatorul liturgic creştin (cerinţe, modele) : B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2,
p. 291 ; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCVIII.
2. Sfinţii Părinţi, predicatori m odeli: B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 289, 291;
— X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCVI— CCVII.
3. Predicatori liturgici români de prestigiu: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12,
p. 1256, 1257; — XCII (1974), nr. 1— 2, p. 291 ; — XCIV (1976), nr. 3—4, p.
CCVII— CCVIII.
4. Predicatori liturgici străini de prestigiu: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10,
p. 1067; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 146; — XC II (1974), nr. 1—2, p. 291 ; —
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCVIII.
PREDICI model (din trecut şi prezent): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCVIII.
,PREGATIREA clerului pentru oficiul Sfintei Liturghii — Vezi : Liturghia dumnezeiască.
PREOŢIE :
1. Preoţia, ca Sfîntă Taină — Vezi : Hirotonia.
2. Preoţia creştină — V e z i: Ierarhia bisericească sacramentală
3. Preoţia în religiile necreştine: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1271.
— Vezi ş i : Cultele religioase necreştne.
PRIETENIA :
1. în concepţia antichităţii: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCIX.
2. în învăţătura creştină: B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 292—293; — XCIV
(1976), nr. 3— 4, p. CCIX.
«PRIMAT» al României (titulatură în ierarhia veche a Bisericii Ortodoxe Române) j
B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1275.
PRIMATUL în Biserică :
1 . Primatul
adevărului: B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 368.
2. Primatul de onoare : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 368.
3. Primatul apostolic?: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6, p. 612;
— Vezi ş i : Primatul papal.
4. Primatul papal: B.O.R., LX X X IX (1971), nx. 7—8, p. 854—855, 874; — XC
(1972), nr. 1— 2, p.-367, 368; — XC III (1975), nr. 1—2, p. X IV ; — nr. 5—6,
p. LXIV, LXV.
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PROCLAMAREA Republicii (30 Decembrie): B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 288; —
XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCIV— CCV.
PROFANARE: B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 293.
PROFESORI români de teologie (contemporani): B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 886; —
XC III (1975), nr. 9— 10, p. CXLVLII; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXVII—
CLXXVIII.
PROFEŢIE şi profeţi: B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 293; — XCIV (1976), nr. 3—4,
p. CCIX.
PROGRESUL (economic, social, cultural) :
1. în învăţătura creştină : B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 293.
2. Atitudinea Bisericii Ortodoxe, în special: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 630;
— XCI (1973), nr. 1—2, p. 200 ; — XCII (1974), nr. 1—2, p. 293.
3. Atitudinea Bisericii Romano-Catolice, în special: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4,
p. 373; — nr. 5—6, p. 630; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCIX.
4. Atitudinea celorlalte religii necreştine din lum e: B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2,
p. 294.
PROSINODUL panortodox contemporan: B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 534;
— Vezi ş i : Sinoade.
PROTESTANTISM — V e z i: Biserica Protestantă.
PROTOIERIA în Biserica Ortodoxă Română, contemporană (organizare, viată şi acti
vitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1112— 1113.
PROTOPOPII în trecutul Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., LX X X IX (1971), nr, 11—
12,, p. 1260.
PROVERBE în înţelepciunea populară: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXVIII.
PROVIDENŢA divină : B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 839; — XC II (1974), nr. 1—2,
p. 294.
PROZELITISM confesional (combaterea şi condamnarea lui): B.O.R., LX X X IX (1971),
nr. 9— 10, p. 1064; — nr. 11— 12, p. 1260; — XC (1972), nr. 3—4, p. 371; —
XCII (1974), nr. 1—2, p. 294, 295— 299; — XGIII (1975), nr. 3—4, p. L III; —
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCIX.
PUBLICAŢII cu conţinut bisericesc (în prezent) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 447—
448.
PURGATORIUL (în teologia romano-catolică): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1258;
— XCIV (1975), nr. 3— 4, p. CCIX.
PURIFICARE :
1. Ideea de purificare în creştinism: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C IX ;
— Vezi ş i : Purgatoriul...
2. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane : B.O.R., X C IV (1976),
nr. 3—4, p. CCIX.
%

Q
QUMRAN (monografii istorico-geografice) — V e z i: Descoperirile de la Q um ran; —
Manuscrisele qumranite (de la Marea Mcvartă).

R
RADU cel Mare, domnitor al Ţării Româneşti (1495— 1508) (date biografice): B.O.R.,
X C II (1974), nr. 1— 2, p. 283.
RAFAEL (Sanzio), pictor italian, reprezentant de frunte al apogeului Renaşterii (date
biografice) : B.O.R., XCIV (1976),-nr. 1—2, p. CLXXV.
RAIUL (în învăţătura creştină): B.O.R., X C (1972), nr. 11— 12, p. 1257— 1258.
RANGURI bisericeşti în Biserica Ortodoxă Română — V e z i : Distincţii bisericeşti în
Biserica Ortodoxă Română.
RASCOLUL de la K arlovif : B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1248.
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RASISMUL (combaterea şi condamnarea lui): BO.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 294; —
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCIX ;
— Vezi ş i : B.O.R.,* LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1075.
RĂSCOALA de la Bobîlna (1437— 1438): B.O.R., XC II (1974), nr. 1—2, p. 283.
RASCOALA lui Horea, Cloşca şi Crişan (1784): B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p.. 284—
285 ; — X C IV (1976), nr. 3— 4, p. CCIII.
RASCOALA ţărănească de la 1907 : B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 206; — XCII (1974),
nr. 1— 2, p. 286 ; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCIII.
RASCUMPARARE — V e z i: Soteriologie.
RÂUL (în raport cu binele), în concepţia creştină: B.O.R., XC II (1974), nr. 1—2, p. 295.
RĂZBOIUL, duşman al vieţii şi al umanităţii — Vezi : Pacea, imperativ al vieţii şi
umanităţii.
RĂZBOIUL I m ondial: B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 286.
RECITATIVUL liturgic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 629, 630.
REFORMA religioasă (sec. X V I) : .B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 875.
REGATUL latin de Ierusalim (istoric): B.O.R., XC III (1975), nr. 1—2, p. XXIV.
REGULAMENTUL Organic: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1066; — XCI (1973), nr.
1— 2, p. 210.
REÎNCARNARE (combaterea şi condamnarea ei): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1258 ; — X C II (1974), nr. 1— 2, p. 295.
REÎNTREGIREA Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania: B.O.R., XCII (1974), nr.
1—2, p. 295—299; — nr. 7— 8,*p. 1063— 1064; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCX.
REÎNTREGIREA Bisericii Ortodoxe Ruse (din Ucraina Subcarpatică) : B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 9— 10, p. 1070; — XCII (1974), nr. 7—8, p. 1063— 1064; — XC III
(1975), nr. 3— 4, p. X XXV III.
RELAŢIILE dintre Biserică şi S ta t:
1. Temeiurile doctrinare creştine ale acestor re la ţii: B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2,
p. 299.
2. Relaţiile între Biserică şi Stat în trecutul istoric : B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2,
- p. 299 ; — nr. 5— 6, p. 795.
3. Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Statul în contemporaneitate-: B.O.R.,
XCII (1974), nx. 1—2, p. 300—301 ; — nr. 5— 6, p. 796.
4. Relaţiile celorlalte culte religioase din ţară cu Statul român în contempora
neitate : B.O.R., XCII (1974), nr. 5— 6 , p. 795—796.
RELAŢIILE INTERCREŞTINE :
I. — Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe :
1. Privire generală : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 371, 375, 377, 378; — nr. 7—■
8, p. 839—840, 842, 843, 846, 847—848; — X C III (1975), nr. 5— 6, p. LXVII,
LXXI, LXXII, L X X V ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă ; — Dialog intecreştin; — Ecumenism inter
creştin.
2. Relaţiile intercreştine ale Patriarhiei Ecumenice : B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
9— 10, p. 1056— 1058; — XC (1972), nr. 3— 4, p. 375, 377; — XCIII (1975),
nr. 1— 2, p. X X IX ;
— Vezi ş i : Patriarhia Ecumenică ; — Dialog intercreştin; — Ecumenism
intercreştin.
3. Relaţiile intercreştineale Patriarhieide Alexandria : BO.R.,
LX X X IX (1971),
nr. 9— 10, p. 1060;
— XC (1972), nr. 3— 4, p. 375, 377; — XC III (1975),
nr. 3— 4, p. X X X III;
— Vezi ş i : Patriarhia de Alexandria ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
4. Relaţiile intercreştine
ale Patriarhiei de A n tio h ia: B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1062; — XC (1972), nr. 3—4, p. 375, 377; — XCIII (1975),
nr. 3— 4, p. X X X V ;
— Vezi şi : Patriarhia de Antiohia ; — Dialog intercreştin; — Ecumenism
intercreştin.
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5. Relaţiile intercreştine ale Patriarhiei de Ierusalim: B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1063— 1064; — XC (1972), nr. 3— 4, p. 375, 377; XCIII, (1975),
nr. 3—4, p. X X X V I;
— Vezi şi : Patriarhia de Ierusalim ; — Dialog intercreştin; — Ecume
nism intercreştin.
6. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Ruse: B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1071; — nr. 11— 12, p. 1249— 1252; — XC (1972), nr. 3—4,
p. 375, 377 ; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. XLII— XLVI ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Rusă ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
7. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Georgiene (Gruzine): B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1253— 1254; — XC (1972), nr. 3—4, p. 377;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Georgiană ; — Dialog intercreştin ; — Ecu
menism intercreştin.
8. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe ,iîrbe : B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1255; — XC (1972), nr. 3—4, p. 375— 377; — XC III (1975),
nr. L ;
— Vezi şi: Biserica Ortodoxă S îrb ă; — Dialog intercreştin; — Ecume
nism intercreştin.
9. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Române : B.O.R., XC (1972), nr.
3— 4, p. 377; — nr. 7—8, p. 840—842, 843, 844—845, 847, 848—850; —
nr. 9— 10, p. 1082;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Română ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
.10. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Bulgare : B.O.R., XC (1972), nr.
1—2, p. 150; — nr. 3— 4, p. 375, 377; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. LV I;
— Vezi şi : Biserica Ortodoxă Bulgară ; — Dialog intercreştin ;— Ecume
nism intercreştin.
11. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Greceşti: B.O.R., XC (1972), nr.
1—2, p. 154— 155; — nr. 3—4, p. 375,377; — XC III (1975), nr. 3—4,
p. LX—L X I;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Greacă ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
12. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Cipriote : B.O.R., XC (1972), nr.
1— 2, p. 155 ; — XC (1972), nr. 3— 4, p. 377 ;
— Vezi ş i : Dialog intercreştin ; — Ecumenism intercreştin.
13. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Albaneze : B.O.R., XC (1972), nr.
3—4, p. 377 ;,
— Vezi ş i : Dialog intercreştin ; — Ecumenism intercreştin.
14. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe din Polonia: B.O.R., XC (1972),
nr. 3—4, p. 377 ;
— Vezi ş i : Dialog intercreştin ;— Ecumenism
intercreştin.
15. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia: B.O.R., XC
(1972), nr. 3—4, p. 377;
— Vezi ş i : Dialog intercreştin ; — Ecumenism intercreştin.
16. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda: B.O.R., XC (1972),
nr. 3—4, p. 377 ; — X C III (1975), nr. 3—4, p. L X III;
— Vezi ş i : Dialog intercreştin ;— Ecumenism
intercreştin.
II. — Relaţiile intercreştine ale Bisericii Romano-Catolice : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
p. 371— 372, 377; — nr. 7—8, p. 840—842; — XC III (1975), nr. 1—2,
p. X X IX — X X X ; — nr. 3—4, p. X X X III, XLII—XLIII, LX, L X III; — nr.
5—6, p. LXVII—LXVIII, LXX, L X X I;
— Vezi ş i : Biserica Romano-Catolică ; — Dialog intercreştin ; — Ecume*
nism intercreştin.
III. — Relaţiile intercreştine ale Bisericii Protestante: B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
p. 375, 377— 378; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X X X ; — nr. 3—4, p. XLIII—
XLIV, LVI, L X ; — nr. 5—6, p. LXVII—LXVIII, L X X ;
Vezi ş i : Biserica Protestantă; — Dialog intercreştin; — Ecumenism
intercreştin.
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— Relaţiile intercreştine ale Bisericii Anglicane : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
p. 375, 377— 378; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X X X ; — nr. 3— 4, p. X X X III,
LVI, ; — nr. 5—6, p. LXVIII, L X X I;
— Vezi ş i : Biserica A nglicană; — Dialog intercreştin; — Ecumenism
intercreştin.
V. — Relaţiile intercreştineale Bisericii Vechi-Catolice : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4,
p. 378; — XC III (1975), nr. 1—2, p. X X X ;
nr. 3— 4, p. XLIV, L X I;
— Vezi şi : Biserica Veche-Catolică ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
VI. — Relaţiile intercreştine ale Bisericilor Vechi-Orientale: B.O.R., XC (1972), nr.
3—4, p. 378, 380, 381— 382; — X C III (1975), nx. 1—2, p. X X X —X X X I ; —
nr. 3—4, p. XXXV , XLIV— XLV, L V I; — nr. 5—6, p. LXVIII, LXXII,
PCXIII, LXXV—L X X V I;
— Vezi şi: Bisericile Vechi-Orientale ; — Dialog intercreştin; — Ecume
nism intercreştin.
VII. — Relaţiile intercreştine ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor: B.O.R., XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. X X X I; — nr. 3— 4, p. X X X III, XXXV, XXXV I, XLV—
XLVI, LVI, L X I; — nr. 5—6, p. LXVIII, L X X X V I;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă ; — Biserica Romano-Catolică ; — Biserica
Protestantă; — Biserica Anglicană} — Biserica Veche-Catolică i — Bisericile Vechi-Orientale ; — Dialog intercreştin ;
— Ecumenism intercreştin.
RELAŢIILE INTERORTODOXE :
1. Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei Ecumenice (în trecut şi în prezent):
B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 9— 10, p. 1055— 1056; — XC (1972), nr. 1— 2,
p. 153; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 489— 491; — XCIII (1975), nr. 1—2,
p. X X V III— X X IX ; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCX, CCXII— C C X III;
— Vezi ş i : Patriarhia Ecumenică ; — Dialog intercreştin; — Ecumenism
intercreştin.
2. Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei de Alexandria (în trecut şi în prezent) :
B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 9— 10, p. 1059— 1060; — XCII (1974), nr. 3— 4,
p. 491— 493; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. X X X III; — XCIV (1976), nr.
3— 4, p. CCX, C C X III;
— Vezi şi : Patriarhia de A lexandria; — Dialog intercreştin; — Ecu
menism intercreştin.
3. Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei de Antiohia' (în trecut şi în prezent) :
B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 9— 10, p. 1061— 1062; — XCII (1974), nr. 3— 4,
p. 493— 495, 514; — XCIII (1975), nr. 3— 4, p. X X X V ; — XCIV (1976),
nr. 3—4, p. CCX, CCXIII •
— Vezi ş i : Patriarhia de A ntio hia; — Dialog intercreştin; — Ecume
nism intercreştin.
4. Relaţiile interortodoxe ale Patriarhiei de Ierusalim: B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 9— 10 p. 1063; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 495—496; — XCIII (1975),
nr. 3— 4, p. X X X V I; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXIII— C C X IV ;
— Vezi ş i : Patriarhia de Ierusalim ; — Dialog intercreştin; — Ecume
nism intercreştin.
5. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Ruse (în trecut şi în prezent):
B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1246— 1249; — XC (1972), nr. 1— 2,
p. 158; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 496—500; — XCIII (1975), nr. 3— 4,
p. XLI—X L II; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCX, CCXIV— CCXV ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Rusă ; — Dialog intercreştin; — Ecume
nism intercreştin.
6. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Georgiene (Gruzine): B.O.R.,
LX X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1253— 1254; — XCII (1974), nr. 3—4,
p. 500— 501 ; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXV ;
— Vezi şi: Biserica Ortodoxă Georgiană ; — Dialog intercreştin ? — Ecu
menism intercreştin.
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7. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Sîrbe (în trecut şi în prezent) :
B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1255; — XCII (1974), nr. 3— 4r
p. 501— 503; — XCIII (1975), nr. 3—4, p. L ; — XCIV (1976), nr .3—4,
p. CCX, CCXV, C C X V I;
— Vezi şi : Biserica Ortodoxă Sîrbă ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
j
8. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române (în trecut şi în pre
zent) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 877; — XCII (1974), nr. 3—4r
p. 489— 514; — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCX— CCXIX ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1060, 1061, 1062, 1064—
' 1065 ; — nr. 11— 12, p. 1246, 1247, 1248 ;
i
— Dialog intercreştin ; — Ecumenism intercreştin.
9. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Bulgare (în trecut şi în pre
zent): B.O.R., XC (1972), nr. 1— 2, p. 149— 150; — XCII (1974), nr. 3—4f
,p. 503—506; — X C III (1975), nr. 3— 4, p. LV I; — XCIV (1976), nr. 3—4,
p. CCX. CCXVI— C C X V II;
Vezi şi : Biserica Ortodoxă Bulgară ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
‘
10. Relaţiile intercreştine ale Bisericii Ortodoxe Greceşti: B.O.R., XC (1972),
nr. 1— 2, p. 153; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 506—508; — XC III (1975),
nr. 3— 4, p. LX ; — XCIV (1976), nr. 3--4, p. CCXV II— CCX V I I I ;
!
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă Greacă ; — Dialog intercreştin ; — Ecume
nism intercreştin.
11. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din C ipru: B.O.R., XC (19721,
nr. 1— 2 , p. 155; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 508— 509; — XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCXVÎII ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă din Cipru ; — Dialog intercreştin ; — Ecu
menism intercreştin.
12. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Albaneze: B.O.R., XC (1972),
nr. 1—2, p. 156 ; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 509 ;
— Vezi şi : Biserica Ortodoxă Albaneză ; — Dialog intercreştin ; — Ecumenism intercreştin.
13. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Polonia : B.O.R., XC (1972),
nr. 1— 2, p. 157; — XCII (1974), nr. 3— 4, p.-511— 512; — XCIV (1976),
nr. 3—4, p. C C X V II;
— Vezi şi : Biserica Ortodoxă din Polonia ; — Dialog intercreştin ; — Ecumenism intercreştin.
14. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia : B.O.R., XC
(1972), nr. 1— 2, p. 158; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 512— 513; — XCIII
(1975), nr. 3— 4, p. L X II; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C X IX ;
— Vezi şi : Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia ; — Dialog intercreştin ;
— Ecumenism intercreştin.
15. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda: B.O.R., XC (1972),
nr. 1— 2, p. 159; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 509— 511; — XC III (1975),
nr. 3— 4, p. L X III; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXV III— CCXIX ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă din Finlanda; — Dialog intercreştin ; —
Ecumenism intercreştin.
16. Relaţiile interortqdoxe ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Autonome a Sinaiului şi
Roitului: B.O.R., XC IV (1976), nr. 3— 4, p. CCXIX.
17. Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Autonome din cele două Americi: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXIX.
RELAŢIILE INTERRELIGIOASE :
1. Relaţiile inter religioase (privire generală): B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8,
p. 850— 851 ; — nr. 9— 10, p. 1076 ;
— Vezi ş i : Dialog interreligios; — Ecumenism interreligios.
2. Relaţii interreligioase ale Bisericii Ortodoxe Ruse: B.O.R., XC III (1975), nr.
3— 4, p. XLVI.
3. Relaţii interreligioase ale Bisericii Romano-Catolice: B.O.R., XCIII (1975),
[V '
nr. 5—6, p LXVIII.
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RELAŢII INTERSTATALE: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCIV, CCV— C C V I;
— Vezi şi : Românii...
RELIGIA (concepţii filozofice despre religie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXIX.
RELIGII NECREŞTINE :
1. Religii primitive (privire generală): B.O.R., XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXXV.
2 . Religia
canaanită (istoric, doctrină, viaţă): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
p. 622.
3. Religia Egiptului antic (istoric, doctrină, viaţă): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
' p. 622.
4. Religia asiro-babilonieniloi (istoric, doctrină, viaţă) : B.O.R., XC (1972),
nr. 5— 6, p. 622.
5. Religia hitiţilor (istoric, doctrină, viaţă): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 622.
6. Religia perşilor antici (Zoroastrismul) : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 625.
7. Religiile Indiei: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 623—625; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. LXXXV—LXXXVI.
8. Religiile popoarelor europene în antichitate : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
p.'625— 626; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXXXVI.
9. Religia vechilor greci: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 625.
10. Religia romanilor: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 625.
11. Religia tracilor : B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 282.
12. Religia geto-dacilor: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 625— 626; — XC II
(1974), nr. 1— 2, p. 282.
13. Religia slavilor: B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 625.
RELIGIOZITATE (privire interconfesională): B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 514— 515.
REMBRANDT (Harmensz van Rijn), celebru pictor şi gravor olandez (date biogra
fice) : B.O.R., X C IV (1976), nr. 1—2, p. CLXXV.
RENAŞTEREA (în cadrul civilizaţiei) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXIX.
RESPONSABILITATE m orală: B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 515; — XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCXIX— CCXX.
REVELAŢIE D IV IN A : B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 515; — XCIV (1976), nr. 3— 4,
p. CCXX.
REVISTELE Bisericii Ortodoxe Române contemporane: B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5,
p. 448—449.
REVOLUŢIA burghezo-democratică de la 1848 ; B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 285;
— XCIII (1975), nr. 3— 4, p. L II; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCIII.
REVOLUŢIA lui Tudor Vladimirescu (1821); B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 285; —
XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCIII.
RIT liturgic : B.O.R., X C (1972), nr. 5—6, ,p. 629.
RITUAL liturgic : B.O.R., X C (1972), nr. 5—6, ,p. 629.
RITUALISM liturgic : B.O.R., X C (-1972), nr. 5— 6, p. 629.
ROBINSON (Johan A.T.), teolog protestant de prestigiu (date biografice): B.O.R.,
LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 868; — X C (1972), nr. 9— 10, p. 1074.
RODOS (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 451.
ROMA antică (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1061.
ROMAN (Melodoil), imnograî bizantin (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5—6, p. 629.
ROMAN (Stajicdoi), Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor (date biografice) :
B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 785— 791.
ROMAN (Visarion), pedagog social din Transilvania (sec. XIX) (date biografice) :
B.O.R., XC III (1975), nr. 9— 10, p. CLX.
ROM ANII (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 282; — XCII
(1974), nr. 7—8, p. 1061.
ROM ÂNIA (monografii istorico-geografiice): B.O.R., XC II (1974), nr. 7—6, p. 1060.
— Vezi ş i : Arheologie ; — Localităţi istorice.
R O M Â N II:
1. începuturi, formare şi istoric: B.O.R., XC II (1974), nr. 1— 2, p. 281—287; —
X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCI— C C IV ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1058, 1060, 1062, 1064— 1065;
— nr. 11— 12, p. 1253; — XC (1972), nr. 3— 4, p. 383— 384;
U>v
— nr. 7—8, p. 849; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 4441, 442, 443, 444;
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2. In contemporaneitate (pagini Însemnate): B.O.R., XC II (1974), nr. 1—2# p. 287—
288; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCIV— CCVI.
ROM ÂNIA şi poporul român — impresii şi aprecieri de peste hotare (în trecut şi în
prezent): B.O.R., XCIV (.1976), nr. 3—4, p. CCVI.
RUBLIOV (Andrei), pictor bisericesc rus de prestigiu (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(.1971), nr. 5—6, p. 625 ; — XC III (1975), nr. 1—2, p. VIII.
RUGĂCIUNI (colecţii) în Biserica veche : B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 518.
RUNCU (Pr. Ioan — Popescu), compozitor român de muzică bisericească corală (date
biografice): B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 631.
RUŞII (date istorico-geografice): B.O.R:, XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1060.
%

s
SABATUL (în religia iudaică): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 627 ; — nr. 9— 10, p. 1067 ;
— XCII (1974), nr. 3— 4, p. 518.
SACRIFICIU :
1 . In concepţia creştină: B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 518.
2. In concepţia religiilor necreştine : B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 626, 627 ; —
XCII (1974), nr. 3—4, p. 518.
SADOVEANU (Mihail), mare scriitor român (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr.
3— 5, p. 445.
SAMUIL (Macu), reprezentant al Şcolii Ardelene (date biografice) : B.O.R., XCIII (1975),
nr. 9— 10, p. CLVII.
SA VIN (Ioan Gh.), profesor universitar de teologie (date biograf Lee): B.O.R., XCIV
('1976), nr. 1— 2, p. CLXXVII.
SĂRBĂTORI1:
I. — Sărbătorile creştine (privire generală): B.O.R., XC II (1974), nr. 3— 4, p. 518;
— Vezi şi: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 380, 381.
II. — Sărbători creştine, în special:
1. Sărbători cu date fixe :
a) închinate M întuitorului Iisus Hristos :
— Duminica : B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 518.
b) închinate Maicii D om nului:
— Bunavestire (25 martie): B.O.R., XCII (1974), nr .3— 4, p. 526; — XCIV
(1976), nr. 3—4, p. CCXX-IV
— Adormirea Maicii Domnului (15 august): B.O.R., XC II (1974), nr. 3—4,
p. 52&—529; — X C IV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X V ;
— Vezi ş i : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1072, 1074; — XCII (1974),
nr. 3—4, p. 522, 526.
—• ”Naşterea M aicii Domnului (8 septembrie): B.O.R., XC II (1974), nr. 3—4,
p. 529 ; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXVI
— Intrarea în Biserică a M aicii Domnului (21 noiembrie) : B.O.R., XCII
(1974), nr. 3— 4, p. 531.
— Zămislirea Sfintei Fecioare (9 decembrie): B.O.R., XCII 1974), nr. 3—
4, p. 531.
— Soborul Maicii Domnului (26 decembrie): B.O.R., XCII 1974), nr. 3—4,
p. 531— 532.
.
c) închinate sfinţilor: — V e z i: Sfinţenie şi sfinţi.
2. Sărbători cu date variabile:
— Sfintele Paşti (învierea Domnului): B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 518;
— XC IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXI— CCXXII.
— Sfintele Femei Mironosiţe (Duminica a IlI-a după Sf. Paşti): B.O.R., XCII
(1974), nr. 3— 4, p. 528, 532..
— Rusaliile (Cincizecimea; Pogorîrea Sfîntului Duh): B.O.R., XCIV (1976),
nr. 3—4, p. CCXXII.
IIL — Sărbători la alte religii (necreştine): B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 627, 628 ;
— nr. 9— 10, p. 1067.
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SCHILLER (Friedrich), poet german de renume (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 3—
—5, p. 450.
SCHISiMELE în Biserică :
1. Privire generală: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 873; — XCII (-1974), nr.
3—4, p. 519 ? — XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXII.
2. Schisma mare (1054): B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 873— 875; — XC III
(1975), nr. 1— 2, p. XXXV.
3. Schisma bulgară : B.O.R., XCIII (1975), nr. 3—4, p. LIV.
SCHITURI ortodoxe din ţară (monografii): B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 457— 463 ;
— XC IV (1976), nr. 1—2, p. CLXVHI—CLXXH.
SCHLEIERMACHER (Friedrich Daniel Ernst), teolog protestant şi iilozof german (date
biografice): B.O.R., XC III (1975), nr. 9— 10, p. C X X X III; — XCIV (1976), nr. 3—4,
p. CCXXXVI.
SCHOPENHAUER (Arthur), filozof idealist german (date biografice): B.O.R., X C III
(.1975), nr. 9— 10, p. CXXXIII.
SCHWEITZER (Albert), figură distinsă de umanist (date biografice): B.O.R., XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. CXXXII.
1
SCLAVIiA (robia), o realitate tristă a trecutului istoric: B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4,
p. 519 ; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXII.
SCRIEREA gnostică : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 614.
SCULPTURĂ bisericească creştină :
1 . Privire generală : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 626—627 ; — XCIII (1975),
nr. 1— 2, p. V III—IX.
2. Sculptură bisericească creştină românească (în trecut şi în prezent): B.O.R.,
LX X X IX (1971), nr. 5—6, p. 626—627; — nr. 11— 12, p. 1257; — XC III
(1975), nr, 1— 2, p. V in —IX.
3. Sculptură bisericească creştină bulgară : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. IX.
4. Sculptură bisericească creştină itaJiană : B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. IX.
SEBASTIAN (Riisan), mitropolit al Moldovei şi Sucevei (date biografice): B.O.R., XCI
(1973), nr. 7—8, p. 885; — nr. 9— 10, p. 1118; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CXC.
SECTE religioase: B.O.R., XC (1972), nr. 11—12, p. 1256— 1257; — XCII (1974), nr.
3— 4, p. 520.
*
SECULARIZARE : B.O.R., X C IV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXII.
SENECA (date biografice) : B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p . 1263. .
SERAFIM (Vasile), pictor român (sec. XIX) (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr.
1— 2, p. v m .
SFINTELE Canoane — V e z i: Legislaţie bisericească.
SFINTELE Taine :
I. — In Biserica Ortodoxă (privire generală): B.O.R., XC II (1974), nr. 5— 6, p. 797—
800 ; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXI— C C X X II;
— Vezi ş i : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 379 ; — XCI (1973), nx. 7— 8,
p. 878.
II. — In Biserica Romano-Calolică : B.O.R., X C II (1974), nr. 5—6, p. 798—799, 801, 803,
805—807, 808—809, 810—«14, 812, 813— 814.
III. — în Biserica Protestantă : B.O.R., X C II (1974), nr. 5—6, p. 798— 799, 801, 803, 805—
807, 808—809, 810—811, 812, 813—814.
IV. — In Biserica Anglicană: B.O.R., X C (1972), nx. 7—8, p. 844; — XCII (1974), nr.
5—6, p. 799, 807, 813.
V. — In Biserica Veche-Catolică : B.O.R., X C (1972), nr. 3— 4, p. 379; — XC II (1974),
nr. 5—6, p. 799, 801, 803, 807, 810, 811, 813, 814.
VI. — In Bisericile Vechi-Orientale (Neoalcedonieroe):
1. In Biserica Nestoriană : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 380; — XCII (1974), nr.
5—6, (p. 799, 801, 803, 807, 810, 812, 813, 814.
2. In Biserica Armeană : B.O.R., X C II (1974), nx. 5—6, p. 802, 803, 807, 810, 812,
813, 814.
•
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3. In Biserica C optă: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 380; — XCII (1974), nr.
5—6, p. 799, 802, 803, 807, 810, 812, 813, 814.
4. In Biserica Etiopiană : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 380—381 ; — XCII (1974),
nr. 5—6, p. 799, 802, 803, 807, 810, 812, 813, 814.
5. In Biserica Siriană Iacobilă : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 381 ; — XCII
(1974), nr. 5— 6, p. 800.
6. In Biserica Siriană din Maiabar (India) : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 381—
382; — XCII (1974), nr. 5—6, p. 800, 802, 803, 807, 810, 812, 813, 814; —
XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXV.
7. In Biserica Maronită : B.O.R., XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXVI.
SFINŢENIE şi s lin ţi:
I. — In creştinism: B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 520— 532; — XCIV (1976), nr.
3—4, p. CCXXII—C C X X III,;
— Vezi ş i : B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6, p. 609; — XC (1972), nr. 3—4,
p. 370, 371, 376, 379 ; — nr. 5—6 , p. 629.
II. — în mahomedanism: B.O.R., XC (4972), nr. 5— 6, p. 626.
III. — Sfinţi In calendarul creştin ortodox (date biografice):
— SF. VASILE CEL MARE (1 ianuarie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 522; — XCIV
(1976), nr. 3—4, ,p. C C X X III;
— Vezi şi : B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6 , p. 609; — nr. 7—8, p. 850, 864, 867,
869; — XC (1972), nr. 3— 4, p. 385 ; — nr. 5— 6, p. 618, 630; — nr. 9— 10, p. 1065,
1068, 1069, 1076, 1077; — nr. 11— 12, p. 1267; — XCI (1973), nr. 7—8, p. 879;
— nr. 9— 10, p. M22; — XCIII (1974), nr. 1—2, p. 292; — XCIV (19?6), nr. 3—4,
p. C C V II;
— SI. Trei Ierarhi (30 ianuarie).
— SF. IO A N BOTEZĂTORUL (7 ianuarie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 523;
— Vezi ş i : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5—6, /p. 613.
— SF. GRIGORIE DE NISA (10 ianuarie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 609;
— XC (1972), nr. 7—8, p. 839; — nr. 9— 10, p. 1067, 1068, 1072, 1073; — XCI
01973), nr. 9— 10, p. U22; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X X II; — XCIII (1975),
nr. 5—6, p. L X X X III; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. C C X X V ;
— SF. ANTONIE CEL MARE (17 ianuarie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 523.
— SF. ATANASIE GEL MARE ('18 ianuarie; 2 mai): B.O.R., X C (1972) nr. 9— 10, p.
1072, 1073, 1075 ; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. C L X X II; — nr. 3—4, p. GCXXIV.
— SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI (18 ianuarie; 9 iunie): B.O.R., XC (1972), nr. ST— 10,
p. 107.1 ; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 520.
— SF. M A XIM MĂRTURISITORUL (21 ianuarie): B.O.R., XC II (1974), p. 523 ; — XCIII
(■1975), nr. 9— 10, p. C L IV ; — XC IV (1976), nr. 3—4, p. GCXXIV.
— Vezi şi: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1067, 1072; — nr. 11— 12, p. 1258.
— SF. GRIGORIE DE NAZIANZ (Teologul) (25 ianuarie): B.O.R., XC II (1974), nr. 3—4,
p. 523 ;
— Vezi şi : B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 7—8, p. 867, 869; — XC (1972), nr. 9— 10,
.p. 1072; — XCII (1974), nr. 1— 2, p. 292;
— Sfinţii Trei Ierarhi (30 ianuarie).
— SF. IOAN GURĂ DE AUR (27 ianuarie; 13 noiembrie): B.O.R., XCII (1974), nr.
3__ 4| p 523__524 ;
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 608; — nr. 7—8, p. 865, 866,
869; — XC (1972), nr. 5— 6, p. 629; — nr. 7— 8, p. 839; — nr. 9—
10, p. 1067, 1069, 1073, 1075; — nr. 11—12, p. 1261, 1265, 1266, 1267,
1270, 1276; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 200; — nr. 7— 8, p. 878,
883—884; — nr. 9— 10, p. 1122 ; — XCII (1974), nr. 1— 2, p. 289,
291, 292 ; — nr. 3—4, p. 517 ; — XCIII (1975), nx. 5— 6, p. L X X X III;
— Sfinţii Trei Ierarhi (30 ianuarie).
— Sf. EFREM ŞIRUL (28 ianuarie): B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 289; — nr. 3—4,
p. 524.
— SFINŢII TREI IERARHI (30 ianuarie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 524—525}
— XCIiV (1976), nr. 1—2, p. C L X X III; — nr. 3— 4, p. CCVI—CCVII, GCXXIV,
CCXXXV, G CXL;
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— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 865, 866, 872; — XCI (1973),
nr. 1—2, p. 205; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X X II;
— SI. Vasile cel Mare (1 ianuarie);
— Sf. Grigorie de Nazianz (25 ianuarie);
— Sf. Ioan Gură de Aur (27 ianuarie).
SF. ISIDOR PELUSIOTUL (4 februarie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6, p. 608;
— XC (1972), nr. 1—2, p. 152; — nr. 9— 10, p. 1067, 1072, 1075; — XCII (1974),
nr. 1— 2, p. 294.
SF. IOAN OASIAN (29 februarie): B.O.R., X C IV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXIII.
SF. GRIGORIE DIALOGUL (12 martie) : B.O.R., XC II (1974), nr. 1—2, p. 291.
SF. CHIRIL AL IERUSALIMULUI (18 martie): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 386;
— nr. 9— 10, p. 1069; — nr. '11— 12, p. 1267; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 525;
— X C III (1975), nr. 5—6, p. LXXiXII'I.
SF. IOAN SCÂRARUL (Sinaitul) (30 martie): B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 879;
— XCII (1974), nr. 3—4, p. 526.
SF. CALINIC DE LA CERNICA (11 aprilie) : B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 521,
526— 527 ; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C XX III— CCXXIV.
Sf. SA V A GOTUL (18 ajprilie) : B.O.R., XC IV (1976), nr. 1— 2, p. C L X X X V II; — nr.
3—4, p. CCXXIiV— OCXXV.
SFINŢII IERARHI IOREST ŞI SAVA BRANCOVIC1 (24 aprilie): B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 9— 10, p. 1065 ; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 210 ; — XCII (1974), nr. 3— 4,
p. 521, 527 ; — X C IV (1976), nr. 3-—1, p. GCXXMI.
SF. APOSTOL ŞI EVANGHELIST IOAN (8 m a i; 26 septembrie): B.O.R., XCII (1974),
nr. 3—4, p. 527.
SFINŢII CHIRIL ŞI METODIE (11 mai): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 874;
— nr. 9— 10, p. 1056, 1069; — nr. 11— 12, p. 1248; — XC (1972), nr. 1—2, p. 148,
150, 152, 153, 157, 158; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 449; — XCII (1974), nr.
3— 4, p. 527.
SF. IOAN ROMÂNUL (Valahul) (12 mai): B.O.R., XC II (1974), nr. 3— 4, p. 527—
528; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXIII.
SF. PAHOMIE CEL MARE (15 m a i): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXIII ; —
nr. 3—4, p. CCXXV.
SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA (21 mai) : B.O.R., XCIII (1975), nr.
5—6, p. LXXVI.
SF. IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOZOFUL (1 iunie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4,
ip. 528.
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (.1971), nr. 5—6, p. 608; — XC (1972), nr. 5—6, p.
618 ; — nr. 9— 10, p. 1070; — nr. 11— 12, p. 1259, 1277.
SF. IOAN CEL NOU, de la Suceava (2 iu n ie ): B.O.R., XCIV /1976), nx. 3—4, p.
CCXXIII, CCXXV.
SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL (29 iunie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5—6,
p. 608, 611—612; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. II; — XCIV (1976), nr. 3—4, p.
OCXXtV.
— Vezi şi: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 859, 861, 862, 863, 864, 866, 869,
871, 872; — XC (1972), nr. 1—2, p. 152; — nr. 3—4, p. 385; —
nr. 5— 6, p. 619; — nr. 7— 8, p. 850; — nr. 11— 12, p. 1256, 1258,
1261, 1270; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 199; — nr. 7—8, p. 877,
883; — nr. 11— 12, p. 1324; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X X II;
— Apostolii Domnului
SF. ANDREI CRI'TEANUL (4 iulie; 17 octombrie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2, p.
C X C IX ; — nr. 3— 4, p. CCXXV.
SF. ATANASIE ATONITUL (5 iu lie ): — B.O.R., XC II (1974), nr. 3— 4, p. 528.
SF. M ARIA MAGDALENA (22 iulie) : B.O.R., XC II (1974), nr. 3—4, p. 528.
— Vezi ş i : Sărbători cu date variabile (Sf. Femei Mironisiţe).
SF. JUSTINIAN (2 august) : B.O.R., LX XX IX (197.1), nx. 7—8, p. 873.
<
SF. APOSTOL MATIA (9 august): B.O.R., X C III (1975), nr. 1—2, p. II.
SF. HIPOLIT ROMANUL (10 august): B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 215; — XCII
<1974), nr. 3—4, p. 528.
SF. NIFON, patriarhul C ro iu lu i (11 august): B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 528.

ccxcv

BISERICA ORTODOXĂ RO M A N A

— SF. SIMEON NOUL TEOLOG (Sttîpnicul) (1 septembrie): B.O.R., XC (1972), nx.
9— 10, p. 1069, 1077; — nx. 11— 12, p. 1266, 1267; — XCI (1973), nx. 7—8, p.
877; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 529; — XCIII ('1975), nr. 9— 10, p. C X X X IV ; —
XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXV.
— SF. IOSIF CEL NOU, de la Partoş (15 septembrie): B.O.R., XCII (1974), nx. 3— 4,
p. 521, 529; — XC IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXIII, CCXXVI
— SF. NICETA DE REMESIANA (Nichita Romanul) (15 septembrie): B.O.R., X C II
(1974), nr. 3— 4, p. 529 ; — XCIII (1975), nx. 9— 10, p. C LIII;
— Vezi ş i : B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5—6, p. 630; — nr. 7—8, p. 871 ; — nr.
11— 12, p. 1256; — XC (1972), nr. 5—6, p. 619; — nr. 9— 10, p.
1076, 1078; — XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1122; — X C III (1975), nr.
1—2, p. XXI, XXII.
— SF. EVANGHELIST MARCU (27 septembrie): B.O.R., XC (1972), nr. 7—8, p. 840.
— SF. ROMAN MELODUL (1 octombrie): B.O.R., LXXXIX ('1971), nr. 5—6, p. 629; —
X C W (1976), nr. 3—4, p. CCXXVI.
— SF. CIPRIAN (2 octombrie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 866 ; — XC (1972),
nr. 5—6, p. 627; — X C II (1974), nr. 3—4, p. 530; — X C III (1975), nr. 1—2, p.
■XXI, X X II— X X I I I ; — XCI'V (il 976), nr. 3—4, p. CCXXVI.
— SF. APOSTOL TOMA (6 octombrie; Duminica Tomii) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5— 6, p. 613; — XC (1972), nx. 3-^1, p. 382; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. II.
— SF. PARASCHEVA (.14 octombrie) : B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4, p. 530; — X C IV
(1976), nr. 3—4, p. CCXXIII.
— SF. EVANGHELIST LUCA (18 octombrie): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1263.
— SFINŢII CUV. MĂRTURISITORI VISARION SAR AI, SOFRONIE DE LA CIOARA ŞI
MUC. OPREA DIN SĂLIŞTE (21 octombrie): B.O.R., XC II (1974), nx. 3— 4, p. 521,
530 ; — XC IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXIII, CCXXVI.
— SF. ILARION CEL MARE (21 octombrie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXVI.
— SF. APOSTOL IACOB (23 octombrie): B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 385; — XCI
(1973), nr. 11— 12, p. 1326.
— SF. DIMITRIE IZVORÎTORUL DE MIR (26 octombrie): B.O.R., XC II (1974), nr. 3— 4,
p. 630.
SF. DUMITRU BASARABOV, cel Nou (27 octombrie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3—4,
p. 530—531 ; — XCI.V (1976), nr. 3—4, p. CCXXIII.
— SF. GRIGORIE PALAMA (14 noiembrie; Dumihica Il-a din Postul Mare): B.O.R.,
XC (.1972), nr. 1—2, p. 151; — nr. 9— 10, p. 1069; — nx. 11— 12, p. 1272; —
XCII (1974), nr. 3— 4, p. 532.
— SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (20 noiembrie) : B.O.R., XC II (1974), nr. 3—4, p. 531 f
— XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXIII.
— SF. TEODOR STUDITUL (ld noiembrie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXVI.
— SF. APOSTOL ANDREI (30 noiembrie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 613;
— XC (1972), nr. 1—2, p. 152.
— SF. IOAN DAMASCHIN (4 decembrie) : B.O.R., XC (1972), nx. 9— 10, p. 1069, 1072,
1073, 1075.
— SF. SA VA CEL SFINŢIT (5 decembrie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1063.
— SF. FILOFTEIA (7 decembrie): B.O.R., XCII (1974), nx. 3—4, p. 531 ; — XCIV
(1976), nr. 3— 4, p. CCXXIII.
— SF. AMBROZIE (7 decembrie): B.O.R., X C (1972), nr. 9— 10, p. 1077; — nr. 11— 12,
p. 1267, 1271 ; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 214; — XC II (1974), nx. 3—4, p. 517;
— XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLIII.
— SF. IGNATIE TEOFORUL (20 decembrie; 27 ianuarie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
7—8, p. 869; — XC (1972), nr. 11— 12, p. 1270; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p.
CCXXVII.
— SF. NICODIM DE LA TISMANA (26 decembrie): B.O.R., XC II (1974), nr. 3—4,
p. 531 ; — XQ .V (1976), nx. 3— 4, p. CCXXIII.
IV. — Alţi slinfi canonizaţi în zilele noastre :
— SF. NICODIM AGHIORITUL : B.O.R., X C II (1974), nr. 3— 4, p. 521.
— SFÎNTUL (DREPTUL) IOSIF : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1075; XC II (1974),
nr. 3—4, p. 532.
— SF. NICOLAE KASTKIN : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXIV.
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ÎMPARTAŞANIE — Vezi : Euharistia (ca Sfîntă Taină).
LITURGHIE — Vezi : Liturghia dumnezeiască.
lumină de la mormîntuJ Dom nului: B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 518.
SCRIPTURĂ — Vez5 : Biblia.
Solia din Kiev (monografie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXVI.
TRADIŢIE şi tradiţii (plivire interconfesională): B.O.R., XC II (1974), nr. 5—6.
816—817; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X X V il— C C X X X V III;
Vezi ş i : B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 619; — nr. 7—8, p. 844; — nr. 9— 10,
p. 1076.
SFÎNTA TREIME : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 106&— 1069; — X C III'(1975), nr. 7— 8,
p. cxvnn;
— Vezi şi : Hristologie ; — Siîntul Duh.
SFÎNTUL DU H: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 873; — XC (1972), nr. 9— 10, p..
1070, 1075, 1076— 1077; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXVIII.
— Vezi ş i : Filioque ; — Haiitologie ; — Slînta Treime.
SFÎNTUL ŞI MARELE MIR (sfinţirea lui): B.O.R., X C (1972), nr. 3—4, p. 382; — XCH
(1974), nr. 5—6, p. 802.
SFÎRSlTUL LUMII (în concepea creştină): B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1259 { —
XCIII (1975), nr. 7—8, p. CXXX.
SIBILELE la greco-romani şi în creştinism : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. CXXXV.
SIMBOLUL CREDINŢEI — V e z i: Crezul.
SIMPOZIONUL greco-romăn de Ia Salonic (21—25 octombrie 1970): B.O.R., XCIV
(4976), nr. 3— 4, p. CCXVII.
SIMPOZIONUL teologic ortodox de la Mînăstirea Vlatadon (15 octombrie 1972): B.O.R.,
XCIV (1976), nr. 3—4, p. GCXII.
SIMPOZIONUL teologic ortodox de la Salonic (12— 16 septembrie 1972): B.O.R., X C IV
(1976), nr. 3— 4, p. CCXI.
SINCRETISM religios: B.O.R., XCII (1974), nr. 3— 4, p. 519; — XCIV (1976), nr. 3—4r
p. GCXXVII.
SINERGIA în teologia ortodoxă: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12, p. 1267— 1268;
— Vezâ ş i : Mîntuirea.
SINOADELE în Biserică :
I. — Sinodalitalea în Biserică : B.O.R., LXXXIX (.1971), nr. 7—8, p. 852—855;
— X C II (1974), nr. 3—4, p. 533— 535; — X C III (1975), nr. 1—2, p. X I I I ;
— Vezi ş i : Autoritatea în Biserică.
II. — Sinodul Apostolic : B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 7—8; p. 853, 871 ; — X C IIt
(1975), nr. 1—2, p. X III; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXVII.
III. — Sinoadele ecumenice :
1. Privire generală : B.O.R., LX XXIX (1971), nr. 7—8, p. 853— 854; — XC
(■1972), nr. 9— 10, p. 1076, 1078; — X C III (1975), nr. 1—2, p. X I V ; —
X C IV (1976), nr. 3—4, p. C C X X V II;
2. Sinodul I Ecumenic: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8, p. 872 ; — X C III
(1975), nr. 1—2, p. X X IV ; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X V II;
3. Sinodul al II-lea Ecumenic : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 873 ;
— XC (1972), nr. 9— 10, p. 1069; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 533;
— XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X V II^ C C X X V III;
4. Sinodul al III-lea Ecumenic: B.O.R., X C (1972), nr. 9— 10, p. 1073;
— XCIV (1976), nr. 3— 4, p. OCXXVTH ;
5. Sinodul al TV-lea Ecumenic: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 871—
872, 873; — XC (1972), nr. 9— 10, p. 1071, 1073; — XCI (1973), nr.
7—8, p. 879; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 533— 534; — XCIII (1975),
nr. 1— 2, p. X X IV ; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X V II^ C C X X V H I;
6. Sinodul al V-lea Ecumenic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 873;
— XC (1972), nr. 9— 10, p. 1071 ; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 534; —
— XC IV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X V II;
7. Sinodul al Vl-lea Ecumenic: B.OJi., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1073 ţ
— XCIV (1976), nr. 3—4, p. C C XX V II, C C X X V III; "
•
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8. Sinodul al VII-lea Ecumenic: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3—4, p.
C C X X V II;
9. Sinodul aşa-zis al VIH-Iea Ecumenic: B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 7—8,
(p. 874; — X C II (1974), nr. 3—4, p. 534;
10. Sfîntul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe: B.O.R. LXXXIX (1971),
nr. 9— 10, p. 1070; — XC (1972), nr. 1—2, p. 151; — XCII (1974),
nr. 3—4, p. 534, 535; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. OCXXVIII—
CCXXlIX ;
— Vezi ş i : Conferinţele panortodoxe
1 1 . Sinodul
al Vlll-lea ecumenic, autentic...?: B.O.R., XCII (1974), nr.
3—4, p. 534.
IV. — Sinoadele locale în Biserica primară : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8,
p. 853—854, 872? — nr. 11— 12, p. 1255, 1258, 1259; — XC (1972), nr.
9— 10, p. 1071, 1076; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 533; — XCIV (1976),
nr. 3—4, p. CCXXVII.
V. — Sinoadele locale în Bisericile Ortodoxe Naţionale Autocefale: B.O.R.,
LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 853 ; — nr. 9 — 10, p. 1068 ; — nr. 11— 12, p. 1254.
1260 ; — XC (.1972), nr. 1—2, p. 147, 151 ; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 533 ;
— Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, contemporane (organizare,
viaţă şi activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 695— 697; — XCIV
(1976), nr. 1— 2, p. CLXXIX ;
— Vezi ş i : Biserica Ortodoxă R om ână; — Orînduirea canonică şi
administrativă a Bisericii Ortodoxe Române contemporane ;
— Sinodul permanent în Biserica Ortodoxă Română contemporană (orga
nizare, vdaţă şi activitate) : B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 697.
VI. — Sinoadele în Biserica Romano-Catolică, contemporană :
1. Conciliul ai II-lea V atican: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 855;
— XC (1972), nr. 3—4, p. 368— 369, 370;
— Vezi ş i : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9—-10, p. 1056; nr. 11— 12,
, ţp. 1249 ; — XC (1972), nr. 7—8, p. 840, 851 ; — nr. 9— 10,
p. 1083—'1084.
2. «Sinodul episcopilor» : B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 369, 370; —
X C III (1975), nr. 5—6, p. LXVI.
SIRIENII (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 281.
SIRBII (date istorico-geograJKce): B.O.R., XC IV (1976), nr. 3—4, p. CCIV.
SLAVII (date rstorico-geograiffiioe) : B.O.R., X C II (1974), nr. 1—2, p. 281.
SLUJIREA (di'aconia) bisericească în lume :
I. — Temeiuri biblice şi patristice ale slujirii (diaconiei) creştine : B.O.R.,
XC III (1975);m ut. 1—2, p. III.
II. — Atitudinea. şi acţiunile Bisericii Ortodoxe în scopul realizării acestui
deziderat: B.O.R., XCII (1974), nr. 5—6, p. 793— 794; — XCIII (1975),
nr. 1—2, p. III-^IV.
III. — Atitudinea şi acţiunile Bisericii Ortodoxe Române, în special, la reali
zarea acestui deziderat (în trecut şi în prezent): B.O.R., XCII (1974),
* nr. 5—6, p. 794; — XC III (1975), nr. 1—2, p. III— IV ; — XCIV (1976),
nr. 3—4, ip. CC XXIX.
IV. — Atitudinea şi acţiunile Bisericii Romano-Catolice, în special, la realizarea
acestui deziderat (în trecut şi în prezent): B.O.R., XCII (1974), nr. 5— 6,
p. 794 ; — X C III (1975), nr. 1— 2, p. III—I-V.
V. — Atitudinea şi acţiunile Bisericii Protestante, în special, la realizarea
acestui deziderat: B.O.R., X O I (1974), nr. 5—6, p. 794; — XCIII (1975),
nr. 1—2, p. III, IV,
VI. — Atitudinea şi acţiunile celorlalte confesiuni creştine, la realizarea aces
tui deziderat : B.OJR., X C II (1974), nr. 1—% p. 299.
VII. — Atitudinea şi acţiunile celorlalte religii necreştine, la realizarea acestui
deziderat: B.OJl., X C II (*1974), nr. 5—6, p. 795;
— Vezi ş i : Cuîtele religioase necreştine; — Dialog interreligios; —
Ecumenism interreligios; — Pacea.
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V ili. — Vezi ş i: B.O.R., LXXXIX (1971), ar. 5—6, p. 610; — nr. 7—8, p. 871;
— XC (1972), nr. 3— 4, p. 384, 385 ; — nr. 5—6 , p. 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628 ; — nr. 9— 10, p. 1067, 1076, 1082, 1086,
1087; — nr. 11— 12, p. 1265; — XCI (1973), nr. 1—2, p. 199—
200, 212; — nr. 3— 5, p. 456; — nr. 6, p. 704; — nr. 9— 10,
p. 1121— 1124; nr. 11— 12, p. 1313— 1323; — XCII (1974), nr.
1— 2, p. 282— 283, 296— 297, 299—300.
SMERENIA (virtute creştină): B.O.R., XCII (1974), nr. 9— 10, p. VI.
SMINTEALA (-activă şi pasivă): B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1329.
SOBORNICITATEA Bisericii — V e z i: .Ecleziologia creştină ; — Sinoadele in Biserică
{Silnod alit atea...).
SOCIETATEA (dufpă învăţătura creştină) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 456.
SOCIETĂŢILE religioase de caritate în Biserica veche: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1275 ;
— Vezi ş i : Asistenţa socială.
SOLI bisericeşti: B.O.R., XC (1972), nr. 11— 12,
p. 1275.
SOLIDARITATE um ană: B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 199—200; — XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCXXIX.
SOLI diplomatici români (din trecut): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p.441, 442, 443, 444.
SOLOMON, rege al iudeilor (date biografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2,
p. 281.
SOTERIOLOGIE : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1074— 1076; — XCI (1973), nr. 7—8,
p. 877—879; — XCIII (1975), nr. 7—8, p. C XX— C X X I; — CXIV (1975) nr. 1— 2,
p. CLXXII.
SPAŢIUL : B.O.R., X C II (1974), nr. 5—6, /p. 816.
SPERANŢA — Vezi : Nade jdea.
SPIRITISMUL (combaterea şi condamnarea lui): B.O.R., XCII (1974), nr. 5— 6, p. 795.
SPOVEDANIA — V e z i: Mărturisirea (ca Sfîntă Taină).
STAN (Liiviu), profesor universitar'de teologie (date biografice): B.O.R., XCIV (1976),
STAREA civilă : B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1067.
STATUL (duipă învăţătura creştină): B.O.R., X C II (1974), nr. 5—6, p. 795—796; —
X C IV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X X —C C X X X I ;
— Vezi ş i : Relaţiile dintre Biserică şi Stat.
STILIŞTII în Biserica Ortodoxă Română: B.O.R., X C III (1975), nr. 5—6, p. L X X V II—
LXXIVUI.
STUDII teologice româneşti contemporane :
1. Studii biblice : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. C X L V ;
2. Studii de istoriografie a Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., X C III (1975), nr.
9— 10, p. C X L V ;
3. Studii de Patrologie : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. C X L V ;
4. Studii de Bizantinologie : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. C X L V ;
5. Studii dogmatice : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. CXLV— C X L V I;
6. Studii de Morală creştină : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. C X L V I;
7. Studii de Teologie fundamentală: B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. C X L V I;
8. Studii de Drept bisericesc : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. C X L V I;
9. Studii de Liturgică : B.O.R., X C III (1975), nr. 9— 10, p. CXLVI.
STURZA (Alexandru-Scaxlat), cărturar român distins al vremii sale (date biografice):
B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1066; — X C III (1975), nr. 9— 10, p. CLVII.
STURZA (M ihail), domnitor al Moldovei (1834— 1849) (date biografice): B.O.R., X C III
(.1975), nr. 3—4, p. L I ; — X C IV (1976), nr. 3— 1, p. CCX.
S.UjA. (date istorico-geografioe): B.O.R., X C II (1974), ni. 7—8, p. 1063.'
SUFERINŢA (in concepţia creştină): B.O.R., X C II (1974), ar. 5—6, p. 796—797 ;
— Vezi ş i : B.O.R., XC (1972), nr. 3— 1, p. 371.
SUFLETUL (duipă învăţătura creştină): B.O.R., X C IV (1976), nr. 3—4, p. C C X X X I;
— Vezi ş i : Antropologie.
SUPERSTIŢIILE (combaterea şi con/damnarea lo r): B.O.R., X C II (1974), or. 5—6, p.
797— 796.
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ŞAPCĂ (Radu), preot din Celei, participant la Revoluţia de la 1848 din Ţara Româ
nească (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. OCIII.
ŞCOALA Ardeleană (istoric, vfcaţă şi activitate): B.O.R., X C III (1975), nr.9—‘10,
p.
c u v in .
ŞINCAI (Gheorghe), istoric şi filolog român de prestigiu (date biografice) : B.O.R.,
XCI (1973), nr. 3— 4, p. 444; — XC III (1975), ni. 9— 10, p. CLVII.
ŞINTOISMUL, religie tradiţională a japonezilor (istoric, doctrină, viaţă şi activitate) r
B.O.R., XC (1972), ar. 5—6, p. 662.
ŞTEFAN (cel Mare), domnitor al Moldovei (1457— 1504) (date biografice): B.O.R.,
LXXXIX (1971), nx. 11— 12, p. 1258— 1259; — XCII (1974), nr. 1— 2r p. 283 ; —
XCIV (1976), nx. 3— 4, p. C C II;
— Vezi ş i : B.O.R., XCI (1973), nr. 7—3, p. 881, 886.
ŞTEFAN, episcop şi mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R.,XCIII (1975)f
nr. 3—4, p. LI.
ŞTEFAN (Rareş), domnitor al Moldovei (mijloc, sec. XVI) (date biografice): B.O.R.,
X C IV (1976), nr. 3— 4, p. -CCII.
ŞTIINŢA universală: B.O.R., X C W (1976), nx. 3—4, p. OCXXXI.

T
TAINA Sfintei împărtăşanii — Vezi : Euharistia (ca Sfîntă Taitnă).
TAINA Sfintei Mărturisiri — Vezi : Mărturisirea (ca Sfîntă Taină).
TAINA Sfîntului Botez — Vezi : Botezul (ca Sfîntă Taină).
TAOISMUL, una din religiile Chinei vechi — V e zi: Cultele religioase necreştine.
TATTARESCU (Gheorghe), pictor român de renume (date biografice): B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 5—6, p. 624.
TEMPLUL de la Ierusalim (monografie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 858; —
XC (1972), nr. 5—6, p. 627 ; — XCII (1974), nx. 1—2, p. 281.
TEMPLUL lui Apolo (monografie): B.O.R., XCI (1973), nx. 7— 8, p. 882.
TEOCTIST (Botoşăneanu), Mitropolitul Olteniei (date biografice): B.O.R., XCI (1973)r
nr. 9— 10, p.' 1117; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXXIII, CLXXXIX, CXCL
TEODICEE (învăţătura creştină despre cauzele răului şi a nedreptăţii sociale în lum e):
B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. -1065, 1066; — XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXXXV.
TEODOR (Scorobeţ), episcop pensionar (date biografice) : B.O.R., XCIV (1976) nr. 1—2r
p. CLXXVII, CLXXXIX.
TEODOSIE (cel Mare), împărat bizantin (379— 395) (date biografice): B.O.R., XCIII (1975)
nr. 5—6, p. LXXVI.
,
TEODOSIE, mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
11— 12, p. 1256; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 442; — XCII (1974), nr. 1—2, p. 296.
TEOEANIA adevărată şi teoianii false (închipuite): B.O.R., XC II (1974), nr. 3— 4f
p. 516; — nr. 5— 6, p. 814—815; — X C IV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXV.
TEOFIL, episcop şi mitropolit a l ' Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX
(.1971), nr. 11— 12, p.« 1256; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 441 ; — XC III (1975),
. nr. 3*—4, p.'LI.
TEOFIL (Herineanu), Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului (date biografice):
B.O.R., XCI (1973), nr. 7—8, p. 726— 732; — nr. 9— 10, p. 1115— 1116; — XCIV
(1976), nr. 1—2, p. CLXXXVIII.
TEOLOGUL (chipul şi rodul său în Biserică): B.O.R., XCII (1974), nr. 5—6, p. 815.
TEOLOGIE :
I. — Teologie creştină :
1. Teologie patristică: B.O.R., XCIV (1976) nr. 3—4, p. CC XXXV —
C C X X X V I;
— Vezi ş\: Epoca patristică ; — Limbă şi literatură (... Literatura pa
tristică...) ;
2. Teologia ortodoxă :.
— Privire generală: B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 855; — nr. 9— 10,
p. 1067,* 1068, 1069, 1071, 1072— 1075, 1076— 1077, 1078; — nr. 11—
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12, p. 1257— 1258, 1259, 1260— 1262, 1264— 1269; — XCI (1973), nr.
a— 5, p. 457; — nr. 7—8, p. 877—879, 882—883; — nr. 11— 12, p.
1324, 1325; — XCII (1974), nr. 1—2,p. 288—289, 290—291, 292— 293,
294, 295, 299; —
nr. 3— 4, p. 514, 515— 516; — XCIV (1976), nr.
3—4, p. C C X X X V I;
— Teologia ortodoxă a Patriarhiei Ecumenice contemporane: B.O.R.,
X C III (1975), nr. 1—2, p. X X V II;
— Teologie ortodoxărusă (contemporană): B.O.R.,
XCIII (1975), nr.
3—4, .p.' X X X V III;
— Teologia ortodoxă
românească (în trecut şi în prezent) : B.O.R.,
X C II (1974), nr. 5—6, p. 815; — XC III (1975), nr, 5—6, p. L X X V II;
— XCIV (*1976), nr. 3— 4, p. C C X X X V I;
— Vezi ş i : învăţămînt teologic... ; — Limbă şi literatură...;
— Teologie ortodoxă greacă (contemporană) j: B.O.R., XCIII (1975), nr.
3— 4, p. LVIII—LIX.
3. Teologie romano-catolică : B.O.R., XC (1972),nr. 3—4, p. 368, 370— 37J ;
— nr. 9— 10, p. 1067, 1068, 1071, 1074, 1076, 1077, 1078; — nr. 11— 12,
p. 1257— 1258, 1259, 1260, 1262, 1266— 1267, 1268, 1269; — XCI (1973),
nr. 1— 2, p. 200; — nr. 3—5, p. 457; — nr. 7—8, p. 877—879, 882—
883; — nr. 11— 12, p. 1324, 1325; — XCII (1974), nr. 3—4, p. 514,
515— 516; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXV, LXVI—LXVII ; — XCIV
(1976), nr. 3—4, p. C C X X X V I;
— Vezi ş i : Biserica Romano-Catolică.
4. Teologie protestantă: B.O.R., XC (1972), nr. 3—4, p. 373, 374—375;
— nr. 9— 10, p. 1067, 1068, 1069, 1071, 1074, 1075, 1077; — nr. 11— 12,
p. 1259, 1267— 1268, 1269, 1277; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 457; — nr.
7—8, p. 877—879; nr. 11— 12, p. 1324, 1325; — XCII (1974), nr. 3—4,
p. 515— 516; — XCIII (1975), nr. 5— 6, p. LXIX—LXX ; — XCIV (1976),
nr. 3— 4, p. CCXXXVI— C C X X X V II;
— Vezi şi : Biserica Protestantă
5. Teologie anglicană: B.O.R., XC («1972), nr. 3—4, p. 370; — nr. 9— 10,
,p. 1067, 1068, 1071, 1078; — XCI (1973), nr. 7—8, p. 878; — XCII
(1974), nr. 3—4, p. 516; — XC III (1975), nr. 5—6, p. L X X I;
— Vezi ş i : Biserica Veche-Catolică.
6. Teologie veche-catolică: B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 379; — nr.
9— 10, p. 1078; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 516; — XCIII (1975),
—
nr. 5—6, p. L X X II;
7. Teologie veche-orientală (necalcedoniană): B.O.R., XC (1972), nr. 9—
10, p. 1073; — XCIII (1975), nr. 5—6, p. LXXIII, L X X IV ;
— Vezi ş i : Bisericile Vechi-Orientale.
8. Teologie ecumenică: B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 1081— 1082; —
X C IV (.1976), nr. 3—4, p. CCXXXVII.
II. — Teologie iudaică: B.O.R., XC (*1972), nr. .5— 6, p. 627.
TEOLOGUMENA (în raport cu dogma creştină) : B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 885.
TEOZOFIE: B.O.R., X C II (1974), nr. 5—6, p. 815—816.
TERTULIAN (Fer.), scriitor bisericesc patristic fdate biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 9— 10, p. 1122.
TESTAMENTUL Nou — Vezi : NouLTestament (în special).
=
TESTAMENTUL Vechi — V e z i: Vechiul Testament (în special).
TIiBERIUS, împărat roman (date biografice): B.O.R., XC* (1972), nr. 11 — 12, p. 1263.
TIBETUL (date istorico-geografice): B.O.R., X C II (1974), nr. 7—8, p.
1062.
TILLICH (Paul), teolog protestant de prestigiu (datebiografice): B.O.R., XC (1972),
nr. 3— 4, p. 375 ; — nr. 9— 10, p. 1068, 1074.
TIMPUL : B.O.R., XCII (-197.4), nr, 5—6, p* 816.
TINERETUL (în contemporaneitate) : B.O.R., XCII (1974), nr. 5—6, p. 816; — XCIV
(1976), nr. 3— 4, p. CGXXXVII.
TIPARUL i
■
' . .. j .. •
v
1. Descoperirea şi istoricul său B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6/ p. 616.
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2. Tiparul românesc (originea, începuturile şi istoricul său): B.O.R., L X X X IX
(1971), nr. 5—6, p. 616—618; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. X I— XII.
3. Tiparul glagolitic : B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 439.
4. Tiparul slavon bisericesc: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2, p. XII.
5. Tiparul chirilic: B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 5— 6, p. 616; — XC III (1975), nr.
1—2, p. XI, XII.
TIPĂRITURI teologice :t
I. — Tipărituri teologice vechi — Vezi : Limbă şi literatură...
II. — Tipărituri teologice contemporane :
1. în Biserica Ortodoxă Rom ână: B-O.R., XCI (1973), nx. 3—5, p. 446— 449; —
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. CLVIII— CLIX.
2. în Biserica Ortodoxă Rusă : B.O.R., XC III (1975), nr. 3—4, p. X X X IX .
3. în Biserica Ortodoxă Sîrbă : B.O.R., XC III (1975), nr. 3— 4, p. XLIX.
4. în Biserica Ortodoxă Greacă (Elenă): B.O.R., X C III (1975), nr. 3— 4, p. LIX.
TIPICUL bisericesc ortodox: B.O.R., XC (1972), nr. 5—6, p. 629; — XCIV (1976), nr.
3— 4, p. CCXXXVII.
TIPOGRAFI şi tipografii:
I. — Tipografi de renume din trecut (români şi străini) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr.
5—6, p. 618 ; — XC III (1975), ar. 1— 2, p. XI, XII.
II. — Tipografii rom âneşti:
1. Din t'recut : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 5—6, p. 616— 617; — X C III (1975),
nr. 1—2, p. X I— X II
2. Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă: B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 5—6, p. 617—618; — XCIII (1975), nr. 1— 2, p. XII.
TIT (Smnedrea), mitropolit pensionar (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1— 2,
p. CLXXVI, CXCII.
TÎRGOVIŞTE (monografie istorico-geografică): B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 450.
TÎRGŞORUL Vechi (monografie istorico-geografică): B.O.R., XC I (1973), nr. 3— 5, p. 450.
TOACA în cultul liturgic ortodox: B.O.R., XCI (1973), nr. 7— 8, p. 886.
TOMIS (Co/nstajiţa) (monografii istorico-geografice): B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11— 12r
p. 1255 ; — XCI (1973), nr. 3— 5, p. 450— 451.
TOPONIMIE românească : B.O.R., XCIV (1976), nx.3—4, p. CC XXXV II.
TRACII ((date istorico-geografice): B.O.R., XCII (*1974), nr. 1— 2, p. 282.
TRADIŢIA Sfîntă — Vezi : Sfînta Tradiţie.
TRADUCERI ale Bibliei (text integral sau parţial) :
1. Principii şi tehnică în traducerea B ibliei: B.O.R., X C III (1975), nr. 1—2,
p. XIX.
2. Traduceri româneşti: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 860; — XCIII (1975),
nr. 1—2, p. XIX.
3. Traduceri străine: B.O.R., LXXXIX (-1971), nr. 7— 8, p. 860, 861; — XCIII
(1975), nr. 1— 2, p. X X ; — nr. 3— 4, p. LXIII.
TRAIAN (Marcus Ulpiais Traiamus), împărat roman (98— 117) (date biografice): B.O.R.,
• XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCI.
TRjEIME Sfîntă — V e z i: Sfînta Treime.
TRIODUL (perioadă bisericească din anul liturgic): B.O.R., LX XXIX (*1971), nr. 5— 6,
p. 610.
TRÎNDĂVIA — Vezi : Lenea.
TRUFIA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1325.
TRUPUL omului (în concepţia creştină) — V e zi: Antropologie.
TURCIA (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1061— 1062.
— Vezi şi : Localităţi istorice.
TURCII (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1062.

T
ŢANCOV (Ştefan), teolog ortodox bulgar de prestigiu (date biografice): B.O.R., L X X X IX
(1971), nr. 7—S, p. 867, 870 ; — XC (1972), nx. 1— 2, p. 149.
ŢARA SFilNTĂ (monografie istorico-geografică): B.O.R., X C II (1974), nr. 7— 8, p. 1062.
ŢĂRI din trecut şi prezent (date istorico-geografice): B.O.R., X C II (1974), nr. 7— 8r
p. 1060— 1063; — X C IV (1076), nr. 3— 4, p. C C X X X V III— C C X X X IX .
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ŢESĂTURĂ liturgică creştină :
1. Privire generală : B.O.R., L X X X IX (197-1), nx. 5— 6, p. 627.
2. Ţesătura liturgică bizantină şi post-bizantină: B.O.R., L X X X IX (1971), nr5— 6, p. 627.
3. Ţesătura liturgică românească: B.O.R., L X X X IX (1971), nx. 5— 6, p. 627— 628 ^
— X C III (1975), nr. 1— 2, p. IX.
4. Ţesătură liturgică sîrbească : B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 628.

u
UCENICII Domnului (cei 70 de ucenici): B.O.R., XCII (1974), nr. 7— 8. p. 1063 ; — X C III
(1975), nx. 1— 2, p. II ; — XCI.V (1976), nr. 3— 4, p. CCXXXIX.
UCIDEREA : B.O.R., XCI ('1973), nx. 11— 12, p. 1330.
UDRIŞTE (Năsturel), cărturar din Ţara Românească (sec. XV III) (date biografice):
B.O.R., XCI (1973), nr. 3—5, p. 437, 440, 444 ; — XCIV (1976), nr. 1—2, p. CLXXIV.
ULFILA (Wulfilia) (c. 311— c. 383), episcop arian al goţilor (date biografice): B.O.R.;
XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCI
UMANISM,:
1 . Umanism în antichitate: B.O.R., XC IV (1976), nr. 3— 4, p. C C X X X IX — CCXL.
2. Umanism creştin: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7— 8, p. 876; — XC (1972), nr.
11— 12, p. 1265; — XCI (1973), nr. 3—5, p. 437 ; — XCII (1974), nr. 3— 4, p. 519 ,
— XC IV (1976), nr. 3— 4, p. CCVL.
3. Umanism laic contemporan : B.O.R., X C IV (1976), nr. 3—el, p. CCXL.
UNGEREA cu Sfîntul Mir (ca Sfîntă Taină) — V e z i: Mirungerea...
UNGURII (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV {>1976), nr. 3— 4, p. CCI.
UNIAiTISMUL romamo-catalic : B.O.R., LX XX IX (1971), nr. 9— 10, p. 1064; — X C IV
(1976), nr. 3—4, p. CCXL.
«UNIAŢIA» Bisericii Romano-Catolice : B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 295— 299; —
nr. 7— 8, p. 1063— 1064; — XCIV (.1976), nr. 3— 4, p. OCX.
—
Vezi ş i : Dialog intercreştin...; — Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române.
«UNIREA PRINCIPATELOR» (1859): B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 285—286; —
X C III (1975), nr. 3— 4, p. L II; — XC IV (1976), nr. 3— 4, p. CCIII.
UNIREA Transilvaniei cu România (1 decembrie 1918): B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2,
p. 286— 287 ; — XCIV (1976), nr. 3— 4, ,p. .CCIII— CCIV.
UNITATEA şi unirea Bisericii:
1. In orientare biblică şi patristică: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3— 4, p. CCXL—
CCXLI.
2. In trecutul istoric: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7—8, p. 870—876 ; — nr. 11— 12,
p. 1250; — XCI (1974), nr. 7— 8, p. 1064— 1068.
3. In contemporaneitate : B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 9— 10, p. 1053, 1055, 1058,
1069; — nr. 11— 12, p. 1251; — XC (1972), nr. 9— 10, p. 1068, 1080, 1081,
1082; — X C IV (1976), nr. 3— 4, p. CCXLI.
— Vezi ş i : Dialog intercreştin ; — Ecleziologie ; — Ecumenism intercreştin..
4. Unitatea Ortodoxiei ecumenice contemporane: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1— 2,
p. XXV.
UNITATE naţională : B.O.R., XCII (1974), nr. 1—2, p. 282, 283.
UNITATE politică : B.O.R., XCII (1974), nr. 1— 2, p. 282, 283.
URA faţă de semeni (de aproapele): B.O.R., XCI (1973), nr. 11— 12, p. 1330.
U.R.S.S. (monografii istorico-geografice): B.O.R., XC II (1974), nr. 7— 8, p. 1060; —
XCIV (1976), nr. 3—4, p. CCXXXVIII.
— Vezi şi: Arheologie.
UTRENIA (Laudă bisericească): B.O.R., XCI (1973), nr. 1—2, p. 209— 210; — X C Iir
(1975), nr. 9— 10, p. CL.

V
VALERIAN (Zaharia), episcop al Oradiei (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr„
9— 10, p. 1116; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXXVIH.
VANITATEA (slavă deşartă): B.O.R., XC I (1973). nr .11— 12, p. 1329.
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VARLAAM, mitropolit al Moldovei (date biografice):
B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11—
12, p. 1259; — XCI (197:3). nr. 3— 5, p. 443;
— nr. 7—8, p. 886; — XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. CLVI.
VARLAAM, mitropolit al Ţării Româneşti (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),
nr. 5—6, p. 618; — nr. 11— 12, p. 1256; — XCI
(1973), nr. 3— 5, p. 442.
VASILE (Coman), Episcopul Oradiei (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1—2,
p. CLXXXVIII.
r
VASILE (Lăzărescu), mitropolit al Banatului (date biografice): B.O.R., XCI (1973),
nr. 7—8, p. 885; — nr. 9— 10, p. 1120; — XCIV (1976), nr. 1— 2, p. CLXXVI.
VECERNIA (Laudă bisericească): B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 209 ; — XCIII (1975),
nr. 9— 10, p. CL.
VECHIUL TESTAMENT (în special): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5— 6 , p. 613; —
nr. 7— 8, p. 858— 859, 860—862; — XCIII (1975), nr. 1—2, p. X V —XVI.
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23 AUGUST - MAREA SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ
A POPORULUI ROMÂN
Moment hot&rîtor în istoria României, actul Eliberării, de la 23 August
1944, a inaugurat o nouă eră în evoluţia societăţii româneşti, înscriinduse în istoria patriei noastre ca o strălucită încununare a luptei pe care
poporul român a dus-o de-a lungul.vrem ii pentru apărarea şi afirmarea
fiinţei sale naţionale, pentru libertate şi dreptate socială, pentru dez
voltarea economico-socială independentă, pentru prosperitatea şi feri
cirea maselor largi populare. «înfăptuirea actului istoric de la 23 August
a deschis o eră nouă în istoria poporului român — era unor profunde
transformări democratice, revoluţionare, a realizării deplinei indepen
denţe şi suveranităţi naţionale, a făuririi unei vieţi noi», — sublinia
preşedintele ţării, Dl. Nicolae Ceauşescu, în cuvîntarea rostită la sesiu
nea jubiliară a M arii Adunări Naţionale consacrată celei de a XXX-a
aniversări a eliberării României de sub dominaţia imperialistă.
S-au îm plinit 32 de ani de la istoricul eveniment al Eliberării. In
acest răstimp, — aşa cum sublinia preşedintele Nicolae Ceauşescu în
ampla şi documentata expunere făcută la Congresul educaţiei politice
şi al culturii socialiste din iunie a.c. — , poporul român a străbătut mai
multe etape istorice în procesul de înfăptuire a orînduirii socialiste. A
fost construită o industrie modernă, în pas cu cele mai noi cerinţe ale
tehnicii, asigurîndu-se totodată punerea în valoare a bogăţiilor naţio
nale, ridicarea nivelului de trai al poporului şi consolidarea independen
ţei şi suveranităţii patriei. Agricultura, important sector al economiei
naţionale, a fost modernizată şi s-a dezvoltat intensiv.
După 23 August 1944, intelectualitatea a adus o preţioasă contri
buţie, împreună cu întregul popor, la făurirea unui invăţăm înt nou, a
ştiinţei
9
* şi culturii, contribuind astfel la edificarea noii orînduiri sociale.
Intr-o perioadă scurtă a fost lichidat analfabetismul. Prin dezvoltarea
şi perfecţionarea reţelei de instrucţie publică, ţara noastră se situează
între ţările din lume cu un învăţăm înt dezvoltat. In şcolile generale şi
liceale de toate specialităţile învaţă acum peste 4.000.000 de elevi, iar în
învăţăm întul superior, peste 160.000 de studenţi. In cadrul cercetării
ştiinţifice româneşti lucrează peste 140.000 persoane, aducînd o contri
buţie importantă la modernizarea industriei şi agriculturii, la soluţiona
rea unor probleme complexe ale dezvoltării economico-sociale.
N ivelul de cultură al întregului popor s-a ridicat considerabil în
anii socialismului, viaţa spirituală a patriei noastre ajungînd la o stare
de înflorire fără precedent.
în ceea ce priveşte domeniul creaţiei literar-artistice, este de sub
liniat un avîint remarcabil : anul trecut, producţia de carte a însumat
aproape 3900 de titluri, într-un tiraj de peste 65.000.000 exemplare.
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Funcţionează 145 teatre şi instituţii muzicale, artele plastice au luat
o largă amploare, a crescut şi s-a diversificat producţia cinematogra
fică românească.
Un vast sistem de aşezăminte culturale la oraşe 'şi sate asigură
condiţii pentru participarea tot mai largă a maselor la-viaţa artistică
şi la activitatea educativă. Numărul 'bibliotecilor care funcţionează în
prezent este de peste 21.000, cu circa 140 milioane volume, num ărul
muzeelor se ridică la peste 360, al caselor de cultură şi cluburilor la
aproape 700, al căminelor culturale comunale la peste 2.700, al univer
sităţilor populare la peste 1.000.
în ţara noastră se tipăresc în prezent 31 cotidiene, cu un tiraj total
de 3.560.000 exemplare şi 444 reviste şi publicaţii periodice cu un tiraj
de aproape 7.700,000 exemplare.
Numărul actual al studiourilor de radio este de 6, al staţiilor de
radio-emisie de 62, al abonaţilor la radio şi radioficare de aproape
3.100.000, iar al celor pentru televiziune de aproape 2.700.000.
«Toate aceste cifre — sublinia preşedintele ţării — relevă cadrul
organizatoric larg şi mijloacele materiale puternice de care dispune
societatea noastră pentru promovarea artei şi culturii socialiste şi răspîndirea ei î-n mase, pentru îmbogăţirea vieţii spirituale a oamenilor
muncii de la oraşe şi sate, pentru formarea conştiinţei socialiste, a tră
săturilor moral-politice Înaintate ale omului nou».
Cea de-a 32-a aniversare a zilei de 23 August a fost sărbătorită la
hotar de planuri cincinale : la încheierea cu succese strălucite a celui
pentru anii 1971— 1975 şi după începerea celui pentru anii 1976— 1980,
care deschide o nouă etapă în istoria marilor transformări pe pămîntul
patriei noastre, prefigurată printr-un program măreţ de progres şi pros
peritate, a cărui îndeplinire este garantată de chiar cincinalul trecut, în
cadrul căruia industria s-a dezvoltat într-un ritm anual de peste 13 la
sută, producţia agricolă a crescut pe total cu peste 25 la sută, venitul'
naţional a sporit cu circa 70 la sută, veniturile întregii populaţii cu
circa 47 la sută, iar retribuţiile reale cu peste 20 la sută.
Pentru ca minunatele cuceriri ale ştiinţei şi cunoaşterii umane să
servească progresului, bunăstării şi civilizaţiei popoarelor, cauzei păcii
şi fericirii oamenilor pe pămînt, politica externă a României este funda
mentată pe principiile deplinei egalităţi în drepturi ale respectării inde
pendenţei şi suveranităţii naţionale ale neamestecului în treburile in 
terne, ale schimburilor economice reciproc avantajoase, ale nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa în raporturile interstatale.
România este prezentă activ în viaţa internaţională şi acţiunile ei în
spiritul înfăptuirii ideilor de pace şi securitate, de realizare a unei noi
ordini ecoaiomice şi politice, de creare a unui climat de colaborare în
care fiecare ţară să se dezvolte potrivit aspiraţiilor sale întîm pină apro
barea unanimă.
Stăpîn pe propriul destin pe care .şi l-a făurit cu sînge şi sudoare,
poporul român sărbătoreşte ziua de 23 August din acest an c-u un bilanţ
dintre cele mai edificatoare din istoria sa, contribuind la ridicarea ţării
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pe noi trepte ale civilizaţiei materiale şi spirituale, la creşterea continuă
a prestigiului ei pe plan internaţional, înscriindu-se printre ţările cu o
economie din cele mai dinamice şi cu o cultură în plin avînt.
Sărbătorirea zilei de 23 August, cea mai mare sărbătoare naţională
a poporului român, şe face sub semnul lum inii pe care o revarsă înţe
leaptă politică a Conducerii de Stat, care asigură progresul şi prospe
ritatea în interior, respectul şi consideraţia peste hotare. *

Desfăşurîndu-şi activitatea în ambianţa şi condiţiile de deplină liber
tate generate de actul istoric de la 23 August 1944, Biserica Ortodoxă .
Română şi-a îndeplinit şi-şi îndeplineşte misiunea potrivit doctrinei şi
predaniei adevăratei Ortodoxii, fiind călăuzită de înalt patriotism în
sprijinirea eforturilor creatoare -ale poporului pentru progresul şi înflo
rirea ţării, pentru cauza păcii şi înţelegerii între popoare.
Datorită activităţii multiple şi înfăptuirilor de însemnătate istorică
de după 23 August 1944, Biserica Ortodoxă Română a do'bîndit un pres
tigiu deosebit printre Bisericile Ortodoxe surori, printre toate Bisericile
creştine, ca şi printre toate religiile din întreaga lume, cu care întreţine
relaţii de prietenie, colaborare şi cooperare, aducînd o preţioasă contri
buţia la înţelegerea dintre oameni, dintre popoare, la străduinţele pen
tru pacea a toată lumea.
Conducerea noastră de Stat a apreciat «aportul pe care Biserica Orto
doxă Română l-a adus şi-l aduce la opera constructivă de astăzi a poporu
lui român şi, — aşa cum a subliniat conducătorul Departamentului C ul
telor, dl. Gheorghe Nenciu, în cuvîntarea rostită la Adunarea Naţională
Bisericească în şedinţa din 14 decembrie 1975 — , Conducerea de Stat
«preocupată să valorifice cele mai bune tradiţii istorice şi culturale ale
poporului român şi să pună în lum ină tot ceea ce ilustrează continui
tatea noastră pe pămîntul strămoşilor noştri, a fost de acord să se aducă
unele 'transformări în aşezarea administrativă a Bisericii Ortodoxe
Române, care să sublinieze rosturile istorice ale unor vechi centre reli
gioase şi semnificaţia istoriei lor în viaţa poporului român». Această
hotărîre a Conducerii noastre de Stat este expresia,unei «înţelegeri de
adîncă rezonanţă a rolului pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut
în păstrarea conştiinţei de unitate a neamului nostru».
Şi astfel, odată cu manifestările jubiliare desfăşurate cu prilejul
îm plinirii a 90 de ani de la proclamarea oficială a autocefaliei ei şi a
50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxă Română
a înfăptuit şi două mari acte de înlăturare a două lacune din desfăşu
rarea vieţii ei, restatornicind vechiul scaun vlădicesc al Tomisului, prin
ridicarea Episcopiei Dunării de Jos la treapta de Arhiepiscopie a Tomi
sului şi Dunării de Jos, şi a refăcut străvechiul scaun episcopal de la
Alba Iulia, în anul jubiliar al sărbătoririi bim ileniului Albei Iulii şi a
îm plinirii a 375 de ani de la prima unire politică a ţărilor române sub
M ihai Viteazul. «Cele două centre vechi episcopale — sublinia Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian în şedinţa festivă a Sfîntului Sinod
l
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al Bisericii Ortodoxe Române din ziua de 1 noiembrie 1975 — -au avut
•un rol important atît în dezvoltarea vieţii noastre 'bisericeşti, cît şi în
păstrarea conştiinţei originii şi unităţii noastre naţionale. Episcopia de
Tomis, adesea amintită în istorie şi ca arhiepiscopie şi mitropolie, este
cea mai veche organizaţie canonică-bisericească de pe teritoriul ţării
noastre, iar cea de la Alba Iulia a fost un factor esenţial în păstrarea
credinţei ortodoxe şi a fiinţei etnice şi a unităţii poporului român». «Şi
Alba Iulia, şi Tomis — a spus conducătorul Departamentului Cultelor,
dl. Gheorghe Nenciu, în cuvmtarea 'amintită mai sus — au fost şi rămîn
•un permanent simbol al unităţii şi continuităţii româneşti, vechi vetre
ale patriei noastre al căror trecut merită să fie reamintit cu mîndrie şi
fior patriotic de noi toţi».
Ziua de 23 August 1944 a fost şi pentru Biserica Ortodoxă Română,
ca pentru întregul nostru popor, o piatră de hotar, un inceput de epocă
nouă în care avea să desfăşoare o activitate plină de roade duhovni
ceşti, sprijinind totodată, cu toată convingerea şi din toate puterile,
strădaniile Conducerii noastre de stat, pentru continua dezvoltare şi
înflorire a Patriei, pentru asigurarea unei vieţi fericite a poporului
român, pentru înţelegerea şi cooperarea cu toate popoarele şi pentru
statornicirea păcii în întreaga lume.
Angajat întru totul î.n opera de edificare a societăţii multilateral
dezvoltate, poporul român şi-a consolidat şi îşi consolidează ascen
siunea independentă pe noi culmi de civilizaţie, avînd conştiinţa înde
plinirii misiunii istorice de a fi ştiut să îmbogăţească fapta trecutului
cu prezentul nou şi luminos,, cu dimensiunile viitorului care va fi' şi
mai luminos.
La 32 de ani de la 23 August 1944, poporul român a făcut paşi în
semnaţi pe drumul făuririi unei vieţi noi în societatea românească. Prin
eforturile eroice ale întregului popor s-au înfăptuit cele mai adînci
schimbări structurale de ordin economic, social şi politic cunoscute în
istoria sa multiseculară.
Şi fiecare an care trece aduce noi victorii pe drumul pe care merge
ţara noastră liberă, demnă şi mereu înfloritoare.
*

Tot cu acest prilej Prea Fericitul Părinte Justinian, Patriarhul Bise
ricii Ortodoxe Române, în numele Său, al ierarhilor, al clerului şi al
credincioşilor ortodocşi români, a trimis următoarele telegrame :
Telegrama adresată Domnului NICOLAE CEAUŞESCU, Preşedintele
Republicii Socialiste România :
Domniei Sale
Domnului N ICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Sărbătorii naţionale — 23 August — din anul acesta,
cînd întregul popor român serbează cea de a 32-a aniversare a elibe-
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rării României de sub dominaţia fascistă, V ă rugăm să primiţi cele
mai alese felicitări din partea ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bise
ricii Ortodoxe Române şi a noastră personal.
Această aniversare împrospătează în inimile tuturor fiilor Patriei
acţiunea hotărîtă a înaintaşilor lor, dictată de conştiinţa demnităţii na
ţionale şi de dorinţa vitală pentru libertate, de a elibera păm întul sfînt
al ţării de dominaţia umilitoare şi nefastă jertfindu-se cu elan generos
şi pentru eliberarea altor popoare înfrăţite.
Domnule Preşedinte, asigurîndu-Vă că nu vom înceta a ne uni efor
turile cu ale tuturor compatrioţilor noştri, spre a sprijini cu însufleţire
iniţiativele şi acţiunile Domniei Voâstre închinate slujirii ţării şi popoT
rului, din toată inima Vă urăm ani mulţi de viaţă cu sănătate şi putere
de muncă, spre a ridica pe culmi tot mai înfloritoare Patria noastră iu 
bită, Republica Socialistă România şi a realiza înfrăţirea şi pacea între
popoarele lumii.
♦

r *

t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

\
Telegrama adresată Domnului M A N E A MĂNESCU, Prim-ministrul
Guvernului R. S. România :
Domniei Sale
Domnului M A N EA MÂNESCU,
Prim-ministrul Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naţionale — 23 August — din anul acesta,
cînd întregul popor serbează cea de a 32-a aniversare a eliberării Ro
mâniei de sub dominaţia fascistă, adresăm Domniei Voastre alese feli
citări din partea ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe
Române şi a noastră personal.
Exprimîndu-ne satisfacţia şi recunoştinţa pentru dezvoltarea m ulti
laterala dobîndită de ţara noastră în cei 32 de ani de la eliberarea sa,
datorită înţelepciunii şi muncii devotate depusă de Conducătorii săi,
urăm Domniei Voastre personal şi membrilor Guvernului ţării, sănă
tate, putere de muncă şi fericire, asigurîndu-Vă că şi în viitor ne vom,
uni eforturile cu ale întregului popor, spre a munci cu devotament pen
tru continua înflorire a Patriei noastre, Republica Socialistă România,
pentru propăşirea poporului român şi pentru triumful definitiv al păcii
între popoarele lumii.
%

#

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

630

Telegrama trimisă Domnului EMIL BOBU, Vicepreşedinte al Consi-,
liului de Stat al R. S. România :
Domniei Sale,
Dom nului EMIL BOBU,
V icepreşedinte al Consiliului de Stat
Cu prilejul sărbătorii naţionale — 23 August — împărtăşind bucuria
întregului popor român pentru aniversarea eliberării României de sub
dominaţia fascistă, adresăm Domniei Voastre călduroase felicitări din
partea ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
şi a noastră personal.
Constatînd cu mulţumire condiţiile de viaţă şi muncă, în care Patria
noastră a .reuşit, în aceşti 32 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 m ijlocul ţărilor lumii, noi dorim să expri
măm hotărîrea clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, de a continua
şi în viitor, să sprijinim acţiunile Conducătorilor ţării, menite să spo
rească şi mai mult prosperitatea şi strălucirea Patriei noastre, Republica
Socialistă România.
V ă urăm din toată inima sănătate şi putere de muncă spre noi şi
fericite realizări în activitatea ce desfăşuraţi.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Telegrama adresată Domnului GHEORGHE NENCIU, Conducătorul
Departamentului Cultelor :
X

Domniei Sale,
Domnului GHEORGHE NENCIU,
Conducătorul Departamentului Cultelor,
Sărbătorirea a 32 de ani de la eliberarea României de sub domi
naţia fascistă, împrospătează în inimile tuturor fiilor Patriei acţiunea
hotărîtă a înaintaşilor lor, pornită din conştiinţa demnităţii naţionale
şi de dorinţa vitală pentru libertate şi apărare a păm întului sfînt al
•

V

•

*

ţa r ii.

Cu acesţ prilej adresăm Domniei Voastre personal şi colaboratorilor
din Departamentul Cultelor, călduroase felicitări din partea ierarhilor,
preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi a noastră per
sonal, asigurîndu-Vă că vom contribui şi în viitor — în strînsă colabo
rare cu toate cultele religioase — la sprijinirea acţiunilor Conducăto
rilor ţării noastre şi la înflorirea Patriei scumpe, Republica Socialistă
România şi din toată inim a V ă urăm sănătate, putere de muncă şi viaţă
îndelungată, spre noi şi fericite realizări în activitatea ce desfăşuraţi.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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0

Telegrama trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian Dom
nului M A N E A MÂNESCU, Prim-ministrul Guvernului R. S. România, cu
prilejul îm plinirii a 60 de ani de viaţă.
*

Domniei Sale,
Domnului M A N EA MĂNESCU,
Prim-ministru al Guvernului R. S. România
Cu prileul celei de a 60-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naş
tere, V ă felicităm cu deosebită consideraţie şi V ă urăm din toată inima
ani mulţi de viaţă, în sănătate deplină şi putere de muncă, spre a aduce
continui servicii preţioase Patriei noastre şi poporului român.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
4

t

La această telegramă, Domnul Prim-ministru Manea Mănescu a
răspuns:
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JU ST IN IA N
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
V ă mulţumesc pentru felicitările adresate cu prilejul zilei mele de
naştere.
m

4

Manea Mănescu
.*
Prim-ministru al
Guvernului Republicii Socialiste România

TELEGRAME DE FELICITARE
SCHIMB DE TELEGRAME ÎNTRE PREA FERICITUL PATRIARH
JUSTINIAN ŞI ÎNTÎISTA t ATORI DE BISERICI CREŞTINE.
Telegrama trimisă de Prea Fericitul Patriarh JUSTINIAN, Sanctităţii
Sale PIMEN, cu prilejul zilei de naştere :
Sanctităţii Sale,
Părintelui PIMEN,
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
f

Cu prilejul celei de a 66-a aniversare a zilei Voastre de naştere, Vă
felicităm cu dragoste frăţească şi Vă urăm din toată inima viaţă îndelun
gată în deplină sănătate şi putere de muncă, pentru înflorirea continuă a
Bisericii Ortodoxe Ruse surori şi pentru slava întregii Ortodoxii.
’ .

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

La această telegramă, Prea Fericitul Patriarh Justinian a primit ur
mătorul răspuns :
• .
Prea Fericirii Sale;
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane,
Mulţumesc din toată inima Prea Fericirii Voastre pentru felicitările
frăţeşti şi bunele urări adresate cu prilejul aniversării noastre şi la rîn
dul nostru Vă rugăm să primiţi sincerele noastre felicitări de deplină
sănătate şi îmbelşugat ajutor de la Domnul în lucrarea Voastră arhipăstorească, pentru binele Sfintei Biserici.
Cu dragoste frăţească în Domnul,
•

f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
%

*

Telegrama trimisă de Prea Fericitul Părinte Justinian
Sale PAPA PAUL VI cu prilejul întreitei Sale aniversări :

Sanctităţii

«

Sanctităţii Sale,
Papa PAULUS VI,
Cu sentimente.de înaltă stimă şi cu dragoste frăţească Vă felicităm
cu prilejul celor trei aniversări ale Sanctităţii Voastre : înălţarea la
demnitatea papală, în ziua de 21, sărbătorirea zilei num elui,.în ziua de
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29 şi încoronarea în ziua de 30 iunie 1963, şi Vă urăm un lung şi prosper
apostolat pontifical, pentru slava lui Dumnezeu, unitatea Bisericilor
creştine, pacea şi strînsa cooperare între toate naţiunile de pe pămînt.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sanctitatea Sa PAPA PAUL VI a răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Am fost foarte mişcat de urările frăţeşti ale Prea Fericirii Voastre.
Vă asigurăm de recunoştinţa noastră şi de rugăciunile noastre fier
binţi şi vă reînnoim dragostea noastră în Domnul.
f Paulus VI
Papă

Telegrama Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian trimisă Sanc
tităţii Sale Cardinalului SUENENS
•

•

Eminenţei Sale,
L. J. Cardinal SUENENS
Arhiepiscop de Bruxelles şi Malines
• Aniversarea zilei Voastre de naştere dă plăcutul prilej de a V ă
reînnoi sentimentele noastre de înaltă consideraţie şi frăţească dragoste,
urîndu-Vă din toată inima viaţă îndelungată, în deplină sănătate şi
putere de muncă, pentru continua prosperitate a Sfintei Voastre Bise
rici şi fericirea spirituală a preoţilor şi credincioşilor voştri.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
#

Prea Fericitul Patriarh JU STIN IAN a «primit următorul răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foarte mişcat de călduroasele Voastre urări, adresate cu prilejul
aniversării zilei mele de naştere, vă mulţumesc din toată inima cerînd
îmbelşugate binecuvîntări de la M întuitorul nostru asupra Apostolatului
Vostru şi asupra Bisericii Ortodoxe Române.
M ă unesc cu voi în împărtăşirea Sfîntului Duh.
t Cardinal Suenens
I

%
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Telegrama de felicitare trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh
JUSTINIAN Eminenţei Sale Cardinalului Fr. K O N IG cu prilejul zilei de
naştere
%

Eminenţei Sale,
Părintele Cardinal FRANZ K O N IG
V ă felicităm cu dragoste frăţească cu ocazia celei de a 71-a ani
versări a zilei Voastre de naştere, şi V ă urăm din toată inima viaţă
îndelungată, în deplină sănătate, putere de muncă şi pace, pentru con
tinua înflorire a Sfintei Voastre Biserici.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
N

Bucureşti 4 august 1976
La această telegramă, Prea Fericitul Părinte Patriarh JU STIN IAN
a primit următorul răspuns
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN .
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Pentru urările trimise cu mare atenţie şi amabilitate, cu prilejul
zilei mele de naştere, vă mulţumesc sincer pe această cale.
La rîndul meu, V ă urez Prea Fericite Părinte Patriarh, sănătate de
plină, pentru a putea sta încă multă vreme în fruntea Bisericii Ortodoxe
Române.
Cu continuă aducere aminte de întîlnirile noastre în România şi
Viena.
Răm în al Vostru,
t Fr. Konig
Cardinal
\

Telegrama de felicitare trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh
JUSTINIAN, Eminenţei Sale Dr. MOSES ROSEN, cu prilejul zilei sale
de naştere.
/

Eminenţei Sale,
Dr. MOSES ROSEN
Şei-rabinul Cultului mozaic din R. S. România
r

0

Cu prilejul zilei Voastre de naştere, V ă felicităm cu dragoste şi
V ă urăm din toată inima ani mulţi de viaţă, în sănătate deplină şi
putere de muncă, spre continua dezvoltare a Comunităţilor ce condu
ceţi spre buna cooperare a tuturor Cultelor religioase în scopul înfloririi
Patriei noastre şi trium fului păcii în lumea întreagă.
0

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Prea Fericitul Părinte Patriarh JU ST IN IA N a primit următorul răs
puns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Adînc mişcat de felicitările pe care Prea Fericirea Voastră a bine
voit a mi le transmite cu prilejul aniversării zilei mele de naştere,
V ă exprim odată cu caldele mele mulţumiri şi sincere urări de sănătate
şi puteri sporite de muncă în binecuvîntata misiune a Prea Fericirii
Voastre.
Folosesc acest prilej spre a vă încredinţa odată mai mult de senti
mentele mele de profund respect şi adîncă preţuire.
'

Dr. Moses Rosen
Şef-rabin al Cultului mozaic
•

«*

* v i a Ţ A♦b i se r icensc?\ ♦
s ă r b ă t o r ir e a z il e i n u m e l u i

PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
O frumoasă tradiţie inaugurată acum 28 de ani adună în fiecare
an la 2 august, cînd Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe dreptmăritorul
Justinian, împăratul Bizanţului, pe colaboratorii apropiaţi de la insti
tuţiile, serviciile şi şcolile teologice din Bucureşti, la palatul patriarhal,
ca să prezinte omagiile lor de dragoste, recunoştinţă şi devotament împreună cu urările de sănătate şi îndelungată înzilire Prea Fericitului
Părinte Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul
zilei numelui său ca monah.
A nul acesta — pentru prima dată în cei 28 ani de cînd i s-a încre
dinţat cîrma Bisericii Ortodoxe Române — sărbătorirea numelui Prea
Fericitului Părinte Patriarh Justinian — la palatul patriarhal — s-a
făcut fără ca Prea Fericirea Sa să fie de faţă, aflîndu-se în convalescenţă
la vil^L patriarhală de la Dragoslavele.
La orele 12, în paraclisul din palatul patriarhal a fost oficiat un
Tedeum de către P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhiepisco
piei Bucureştilor împreună cu P. Cuv. Arhim. Grigore Băbuş şi cu P. C.
Diaconi Const. Dumitrescu şi Miron M ihuţ de la Catedrala patriarhală.
După slujba Tedeumului s-a cîntat, îndătinatul polihroniu.
La Tedeum şi polihroniu au fost de faţă : P. C. Preot Ioan Gagiu,
directorul Administraţiei Patriarhale ; P. C. Pr. Traian Ghica, directorul
Casei de Pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române ;
P. C. Pr. Const. Pîrvu, consilier-vicar patriarhal, PP. CC. Consilieri pa
triarhali Oct. Popescu, Dumitru Soare, Nic. Diaconu şi Th. Cazan, P. C.
Pr. Ioan Negruţiu, inspector general bisericesc ; PP. CC. Pr. Consilieri :
M ihai Marinescu, Ioan Popa, Ioan Neamu şi Vasile Diaconescu, inspector
eparhial, din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor ; funcţionari superiori
din serviciile Administraţiei Patriarhale şi ale Arhiepiscopiei Bucureş
tilor ; protoierei şi preoţi din Capitală, stareţi şi stareţe de la mînăstirile
bucureştene şi din împrejurimi.
0
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După slujba Tedeu-ului, cei prezenţi au trecut în holul de la in 
trarea principală a palatului patriarhal, unde, luînd cuvîntul, P. S. Epis
cop Roman Ialomiţeanul a spus, printre altele : «De 28 de ani ne-am
obişnuit să venim în fiecare an, aici, la palatul patriarhal, să prezentăm
felicitările şi urările noastre Părintelui nostru sufletesc, Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian, şi să primim în această zi de aniversare părinteştile sale binecuvîntări şi îndemnuri spre tot lucrul bun. An de an
eram obişnuiţi să ne întîmpine în cabinetul său de lucru cu zîmbete de
bucurie, cu bunătate. Dar dacă astăzi nu se află în, mijlocul nostru Cu
trupul, îl simţim totuşi prezent cu spiritul, cu fiinţa sa. Chiar dacă se
află la odihnă, la Dragoslavele, în momentul acesta festiv îl avem fie
care între noi, trăind clipele de bucurie şi mulţumire prilejuite de această
aniversare.
\
Incredinţîndu-i inimile noastre de fii duhovnici, plini de respect şi
devoţiune, să rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă şi deplină
sănătate, putere de muncă pentru binele Bisericii şi al patriei şi să tră
iască întru mulţi şi fericiţi ani».
Cei prezenţi au cîntat cu toţii «M ulţi ani
arhal.

trăiască» şi

Imnul patri

A avut apoi loc un mic toast. S-a ridicat şi s-a închinat un pahar cu
vin în cinstea şi în sănătatea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian,
marele sărbătorit.
Din partea Administraţiei Patriarhale, s-a trimis apoi, la Dragosla
vele, următoarea telegramă de felicitare :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
Inălţînd rugăciuni fierbinţi către Atotputernicul Dumnezeu, cu pri
lejul sărbătoririi dreptcredinciosului -împărat Justinian, al cărui nume
V-a fost rînduit să-l purtaţi şi Prea Fericirea Voastră, colaboratorii apro
piaţi şi toţi salariaţii din Administraţia Patriarhală şi Institutul Biblic
vă reînnoiesc sentimentele lor de fiiască dragoste şi neţărmurit devo
tament şi- V ă roagă să primiţi cele mai respectuoase urări de sănătate
deplină, viaţă îndelungată şi puteri neîmpuţinate pentru a conduce mai
departe sfînta noastră Biserică strămoşească pe calea propăşirii şi în 
floririi şi pentru a sluji cu acelaşi zel patria şi poporul nostru dreptcredincios. Intru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite şi mult iubitul nostru
Părinte Patriarh !»
0

*

Cu prilejul acestei aniversări, Prea Fericitul Părinte Patriarh Ju s
tinian a primit numeroase telegrame de felicitare.
Printre telegramele de felicitare primite de Prea Fericitul Părin
tele nostru Patriarh Justinian menţionăm :
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Telegrama Sanctităţii Sale DIMITRIOS, Patriarhul Constantinopolului :
/

Prea Fericirii Saie
Prea Fericitului Părinte JU STIN IAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Frăţeşte îmbrăţişăm pe Prea iubita şi respectata Voastră Prea Feri
cire cu ocazia zilei sale onomastice, pentru care ne rugăm ca Dumne
zeu să-i înmulţească zilele, pentru binele păstoriţilor credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Române.
f* Dimitrios
Patriarhul Constantinopolului

Telegrama Sanctităţii Sale PIMEN, Patriarhul Moscovei şi a toată
Rusia :
%

Cu dragoste frăţească felicităm din inim ă pe Prea Fericirea Voas
tră, cu prilejul patronului Vostru ceresc.
Rugăm fierbinte pe Păstorul nostru, Domnul Hristos M întuitorul, să
V ă dăruiască sănătate deplină şi har îmbelşugat în Arhipăstorirea Bisericii lui Dumnezeu.
Cu dragoste frăţească,
f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia

Telegrama Prea Fericitului Părinte GHERM AN, Patriarhul Biseri
cii Ortodoxe Sîrbe :
\

Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
9

•

%

•*

Cu prilejul zilei numelui Vostru V ă trimitem felicitările noastre
călduroase şi cele mai bune urări salutîndu-Vă cu dragoste frăţească şi
îmbrăţişare în Hristos Domnul.
t Gherman
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe

i

V

v ia ţ a
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Telegrama I. P. S. M AK A RIO S, Arhiepiscopul Ciprului.
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Îmbrăţişăm cu smerenie şi frăţeşte pe Prea Fericirea Voastră cu
ocazia zilei onomastice, pentru care ii facem călduroase urări ca să I se
dăruiască multă sănătate şi toată bunătatea de la Dumnezeu.
\

f Makarios
Arhiepiscop al Ciprului

Telegrama Sanctităţii Sale PAPA PAUL VI, :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JU STIN IAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Cu prilejul sărbătorii zilei numelui Prea Fericirii Voastre V ă
adresăm urările noastre cele mai bune şi V ă asigurăm de rugăciunea
noastră pentru ca Domnul să vă dea sănătate, putere şi lum ină.
f Paulus VI
Papă

-

A

VIZITA
DELEGAŢIEI SINODALE A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA ARHIEPISCOPIA MISIONARĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ
I n a m e r ic a ş i c a n a d a
3 iunie la 2 iulie, 1976.
Această vizită a fost realizată din dorinţa Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române de a reînnoi înalt Prea Sfinţitului Părinte Victorin, Arhiepiscopul românilor
ortodocşi din cele două Americi şi Canada, dragostea şi preţuirea pentru activitatea
plină de rîvnă pe care înalt Prea Sfinţia Sa o desfăşoară în cuprinsul Arhiepiscopiei,
căutînd să întreţină continuu vie credinţa strămoşească în sufletele credincioşilor
ortodocşi români, să stimuleze şi să îndrumeze lucrarea pastorală a preoţilor, mergînd fără preget în toate parohiile, situate la distanţe de mii de kilometri, participînd
la hramurile şi sărbătoririle lor, împărtăşind părinteşti binecuvîntări, accentuînd în
acelaşi timp cu hotărîre datoria românilor aşezaţi pe pămîntul ospitalier al Statelor
Unite ale Americii şi Canadei de a fi buni şi loiali cetăţeni ai acestor State, fără însă
a uita vreodată originea lor de români şi nici patria lor mamă, cu tradiţiile şi como
rile ei, cu trecutul ei eroic şi demn, cu mormintele strămoşilor şi părinţilor lor.
#

Se ştie cită bucurie au produs vizitele numeroaselor familii de români din Ame
rica şi Canada — reluate în anul 1956, după 19 ani de întrerupere din cauza celui
de al doilea război mondial — vizite repetate în fiecare an, în patria mamă, multe
din ele organizate cu sprijinul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America, spre
a se permite fraţilor de peste ocean să-şi satisfacă dorul de a revedea plaiurile natale,
să-şi cerceteze rudele şi prietenii şi să-şi mărturisească legătura neîntreruptă cu ţara
şi poporul din care se trag.
ft

Pe de altă parte/ înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin participase la serbările prilejuite de cele două aniversări ale Bisericii Ortodoxe Române din toamna anu
lui 1975 — 90 de ani de la recunoaşterea autocefaliei şi 50 de ani de la înfiinţarea
Patriarhiei Române — aducînd omagiul dragostei filiale a clerului şi credincioşilor
din cele două Americi şi Canada faţă de Biserica Ortodoxă mamă şi faţă de întîistătătorul său. Iar, la 22 februarie 1976, cînd Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
fost sărbătorit pentru împlinirea a 75 ani de viaţă, alese -felicitări şi calde urări au
fost exprimate din partea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin şi a tuturor preo
ţilor şi credincioşilor din Statele Unite ale Americii şi Canada, de către Părintele
Arhimandrit Bartolomeu Anania, venit special să participe la sărbătorire.
t

La cele de mai sus, s-a adăugat şi împrejurarea împlinirii, în anul acesta, a 10
ani de la alegerea, sfinţirea în arhiereu şi intronizarea Păxintelui Victorin ca Episcop
al românilor ortodocşi din America, înălţat la rangul de Arhiepiscop în iunie 1973.
Toate aceste considerente, au determinat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian şi pe membrii Sinodului Permanent să trimită o delegaţie care să facă o
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vizită frăţească înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin, spre a-i transmite un
mesaj scris, a avea consfătuiri şi împărtăşiri de informaţii cu înalt Prea Sfinţia Sa
şi cu colaboratorii I. P. S.' Sale, precum şi spre a se face unele propuneri de folos
pentru activitatea viitoare.
Delegaţia a fost alcătuită din :
I. P. S. Sa TEOCTIST, Mitropolitul Olteniei, Conducătorul Delegaţiei;
— P. S. Sa VASILE COMAN, Episcopul Oradiei, şi
— P. C. Pr. N. CAZACU, Secretarul Consiliului Naţional Bisericesc şf al Cabinetului Patriarhal.
In ziua de joi, 3 iunie — înălţarea Domnului — membrii delegaţiei au fost
conduşi la aeroportul Otopeni de către : P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar
Patriarhal, Prea Cucernici 'Părinţi Consilieri Patriarhali şi (Profesori ai Institutului
teologic din Bucureşti. Cu avionul TAROM au pornit spre New York, unde au ajuns
in «aceeaşi zi la ora 20, ora locală.
La
P. Cuv.
aflat în
acum 60

New York, pe aeroportul John Kennedy, delegaţia a fost întîmpinată de
Arhimandrit B. V. Anania, în numele I. P. S. Sale Arhiepiscopului Victorin,
Canada pentru participare la sărbătorirea aniversării unei parohii, înfiinţată
de ani.

A doua zi, după întîlnirea cu Părintele Protopop Nicolae Bîrsan, delegaţia în
soţită de Părintele Arhimandrit B. V. Anania a pornit cu avionul la Detroit, unde a
fost întîmpinată pe aeroportul Metropolitan de către P ărinţii: Arhimandriţi Paulin
Popescu, Inspector Eparhial,* Felix Dubneac, Secretar Eparhial; Protopopi George Nan
şi Dr. Ştefan Slevoacă, Consilieri Eparhiali j Domnii Ştefan Feraru, Casier Eparhial
şi George Alexe, Redactor adjunct al revistei «Credinţa».
t

Delegaţia sinodală, a Bisericii Ortodoxe Române, avînd scopul de a sluji în cît
mai multe biserici, spre a lua contact cu preoţii şi credincioşii ortodocşi români, a
primit cu bucurie invitaţia înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin şi a oficiat
Sfînta Liturghie în ziua de 6 iunie a.c. într-un sobor alcătuiit din : I. P. S. Mitropolit
Teoctist, P. S. Episcop Vasile, P. C. Pr. Secretar N. Cazacu, P. Cuv. Arhim. B. V.
Anania, P. C. Pr. Ştefan Slevoacă, parohul Catedralei, P. C. Pr. Ioan Tocari şi P. C.
Diacon Aurel Plantus, în prezenţa unui maTe număr de credincioşi. Răspunsurile au
(ost date de corul Arhiepiscopiei.
La sfîrşitul slujbei, P. Cuv. Arhim. B. V. Anania a salutat şi a prezentat pe
oaspeţii români, în numele înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin. Apoi P. C. Pr.
Ştefan Slevoacă le-a urat «bun venit» din partea slujitorilor şi a credincioşilor paro
hiei Sfînta Treime. A luat cuvîntul I. P. S. Mitropolit Teoctist, care a împărtăşit celor
de faţă binecuvîntările Prea Fericitului Patriarh Justinian.
7
La reîntoarcerea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin din Canada, a fost
un moment de aleasă bucurie. I. P. S. Mitropolit Teoctist i-a înmînat mesajul sinodal,
precum şi unele daruri frăţeşti.
•

*

Potrivit acestui program, membrii delegaţiei au oficiat Sfînta Liturghie au vizitat
bisericile ortodoxe române şi pe preoţii lor în următoarele lo calităţi:
%

1.
Detroit, oraşul de reşedinţă al Arhiepiscopiei, cu Catedrala Sfînta Treime,
nvînd ca preot-paroh pe P. C. Pr. Dr. Ştefan Slevoacă, a găzduit timp mai îndelungat
pe membrii delegaţiei, care au avut prilejul să oficieze Sfînta Liturghie în două dumi

>
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nici consecutive, spre marea mîngîiere a credincioşilor. Tot în Detroit, membrii dele
gaţiei, împreună cu I. P. S. Arhiepiscop • Victorin şi mai mulţi credincioşi, au mers
la mormîntul răposatului episcop Andrei Moldovanu în frumosul cimitir românesc,
unde au săvîrşit un trisaghion de pomenire, amintind şi pe alţi vlădici şi slujitori
români care odihnesc în acest cimitir, străjuit de măreaţa troiţă din mijloc. A fost o
reculegere pioasă cu evocări de persoane şi de frămîntări legate de viaţa românilor
şi de organizarea parohiilor din aceste părţi ale lumii.
O împrejurare deosebită s-a prezentat delegaţilor români, aflaţi la Detroit, de
a participa la un frumos program artistic, desfăşurat în cadrul serbărilor organizate
cu prilejul Bicentenarului Independenţei Statelor Unite, program la care şi-a dat con
cursul şi corala «România», sub conducerea d-lui Gheorghe Alexe. P. Cuv. Arhim
B. V. Anania a rostit un cuvînt, prin care a arătat specificul naţional al românilor
şi sentimentelor de ataşament şi loialitate ale românilor pentru patria lor adoptivă.
Membrii coralei, îmbrăcaţi în costume naţionale româneşti, au făcut o plăcută impre
sie, iar publicul a apreciat favorabil această contribuţie românească benevolă la
succesul manifestărilor naţionale, în cadrul participării mai multor grupuri naţionale
diferite.
*

2. Chicago, oraş mare industrial, unde s-a făcut membrilor delegaţiei o caldă
şi entuziastă primire de către P. C. Pr. Vicar Ioan Bugariu, înconjurat de preşedintele
şi membrii consiliului parohial, cu familiile, precum şi de alţi credincioşi, adunaţi în
faţa frumoasei biserici şi conduşi apoi >în biserică, în cîntările tradiţionale folosite la
întîmpinarea de oaspeţi aleşi. După vizitarea bisericii şi a capelei, amenajată în clă
direa în care este cuprinsă biserica, după semnarea în Evanghelie, spre amintire,
oaspeţii au fost însoţiţi în sala de primiri de sub biserică, unde s-a servit o cină
pentru întreaga asistenţă. In timpul cinei, delegaţia a fost salutată de către Părintele
Paroh — Vicar Ioan Bugariu, în cuvinte alese, cu exprimarea sentimentelor de pro
fund respect pentru Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu amintirea sprijinului statornic al Bisericii Yname faţă de parohiile ortodoxe Toihâne de .pretutindeni.
A salutat, de asemenea, pe membrii delegaţiei domnul preşedinte al Consiliului paro
hial, care a luat ultimul cuvîntul.
>

Răspunzînd invitaţiei, membrii delegaţiei au luat pe rînd cuvîntul şi au împărtăşit ascultătorilor bunele realizări ale Bisericii mame şi ale patriei de origine.
în Chicago, membrii delegaţiei însoţiţi de P. C. Pr. Ioan Bugariu, au vizitat oraşul.
3. Windsor — . Canada, unde sînt două biserici ortodoxe rom âne: «Sfîntul
Gheorghe», al cărei paroh este Părintele Arhimandrit Paulin Popescu şi «Sfînta
Treime», al cărei paroh este Părintele Protopop George Nan. Aceasta din urmă serbîndu-şi hramul în Duminica Pogorîrii Duhului Sfînt, avea organizată şi sărbătorirea
Părintelui Paroh George Nan, pentru împlinirea a 30 de ani de la hirotonirea sa în
preot. La aceste solemnităţi, a slujit Prea Sfinţitul Episcop Vasile Coman al Oradiei,
care la sfîrşit a felicitat pe Părintele paroh şi a rostit şi o cuvîntare despre, însem
nătatea Transilvaniei în istoria şi cultura poporului român şi legăturile românilor din
Canada cu Biserica şi Patria mamă.
4

4. Hamilton, Canada, cu biserica sa românească, păstorită de Părintele Nicolae
Ciurea, a fost vizitat «tot de Prea Sfinţitul Episcop Vasile Coman al Oradiei, care s-a
bucurat de activitatea desfăşurată cu rîvnă şi abnegaţie de neobositul preot paroh,
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luptînd la început cu multe greutăţi de tot felul, dar reuşind să organizeze manifestări
remarcabile de afirmare ortodoxă — românească.
5. Philadelphia, prima Capitală a Statelor Unite, în care s-a proclamat indepen
denţa în anul 1776, a constituit un .punct de program pentru delegaţia sinodală a
Bisericii Ortodoxe Române, spre a vizita parohia ortodoxă română păstorită de Părin
tele Dr. Dumitru Bodale.
Fiind zi de lucru, nu s-a putut oficia o slujbă religioasă în această biserică de
către membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, dar la rugămintea părintelui
paroh D. Bodale şi a celor prezenţi întîmplător, s-a săvîrşit o scurtă rugăciune pentru
sănătatea şi propăşirea slujitorilor şi credincioşilor români din această localitate.
Cum era şi firesc, membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au folosit pri
lejul pentru a vizita oraşul Philadelphia, atît cît a îngăduit timpul, cu bisericile sale
monumentale, cu clădirea în care s-a semnat proclamarea independenţei Statelor Unite
în 1776 : «INDEPENDENCE HALL AND CONGRESS HALL», cu clopotul — spart —
care a sunat declararea independenţei «THE LIBERTY BELL», cu muzeul de artă, toate,
acestea cercetate de grupuri nesfîrşite de vizitatori, în acest an al Bicentenarului
Independenţei.
#

%

6. M ontreal — Canada. In acest mare şi frumos oraş, membrii delegaţiei sino
dale a Bisericii Ortodoxe Române s-au regăsit toţi trei şi avînd în mijlocul lor pe
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin, au trăit momente de neuitată bucurie duhov
nicească. Astfel, în după-amiaza zilei de sîmbătă, 19 iunie 1976, s-a oficiat slujba
vecerniei în sobor de către cei -trei ierarhi, ajutaţi de cei doi preoţi, în biserica Sfîntul
Ioan Botezătorul, al cărei hram — Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul — avea să fie
prăznuit a doua zi duminică, deoarece sărbătoarea Naşterii Sfîntului Ioan Botezătorul,
24 iunie, cădea într-p zi de lucru, cînd credincioşii erau «reţinuţi la ocupaţiile 'lor. La
sfîrşitul vecerniei, s-au rostit cuvîntări de către toţi slu jito rii: înalt Prea Sfinţiţii
Mitropolit Teoctist şi Arhiepiscop Victorin, Prea Sfinţitul Episcop Vasile, părintele
paroh George Chişcă şi Părintele Secretar N. Cazacu.
A participat un mare număr de credincioşi.
A doua zi — duminică, 20 iunie — s-a săvârşit Sfînta Liturghie arhierească solemnă
în sobor de către cei trei ierarhi, ajutaţi de cei doi preoţi, răspunsurile fiind date de
corul bisericii condus de domnul Aurel Cătărău, în prezenţa unui mare număr de
credincioşi. Luînd cuvîntul la sfîrşitul Sfintei Liturghii, I. P. S. Arhiepiscop Victorin
a salutat pe membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
A luat apoi cuvîntul părintele paroh George Chişcă, exprimînd bucuria şi recu
noştinţa consiliului parohial şi ale credincioşilor parohiei, pentru marea cinste ce s-a
făcut bisericii lor, prin prezenţa şi slujirea arhierească a celor trei înalţi ierarhi. Va
rămîne o dată istorică în viaţa acestei parohii, a asigurat vorbitorul.
La sfîrşit, I. P. S. Mitropolit Teoctist, a transmis binecuvîntarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian şi a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
I.
P. S. Sa a ţinut să sublinieze binecuvintatul prilej al slujirii împreună, la
altarul acestei biserici, a celor trei ierarhi, exprimîndu-şi bucuria că în această zi a
fost prima oară, de la venirea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, cînd cei trei
ierarhi au putut să se unească în slujirea Sfintei Liturghii, în cele două duminici pre
cedente I. P. S. Arhiepiscop Victorin găsindu-se în vizite oficiale în alte locuri; în
vestul Canadei şi la New York.
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In încheiere I. P. S. Mitropolit Teoctist a oferit înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop
Victorin o cîrje arhiepiscopală, ca dar personal, iar părintelui paroh George Chişcă
i-a oferit un stihar şi un liturghier.
După Sfînta Liturghie, s-a oficiat slujba parastasului pentru pomenirea ctitorilor,
ajutătorilor şi binefăcătorilor acestei biserici.
La sfîrşit, au luat cuvîntul pe rînd membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române,
aducînd mulţumiri tuturor celor de faţă pentru primirea caldă şi ospitalitatea oferită.
7.
Timmins — Canada. în continuarea vizitării parohiilor româneşti, membrii
delegaţiei au ajuns şi în localitatea Timmins, unde este o biserică frumoasă, bine
întreţinută, la care slujeşte părintele paroh Ioan Jifcu. Această biserică cu pictura
artistică, luminoasă şi încăpătoare, a fost sfinţită cu 13 ani în urmă, de către I. P. S.
Mitropolit Teoctist, aflat atunci pentru cîtva timp în Canada.
Membrii delegaţiei au oficiat Sfînta Liturghie arhierească duminică, 27 iunie, în
biserica din Timmins, împreună cu părintele paroh Ioan Jifcu, răspunsurile fiind date
de corul bisericii, condus de doamna preşedintă a reuniunii femeilor din parohie. La
slujbă au luat parte toate familiile de români, precum şi multe familii de alte naţio
nalităţi, sîrbi, ucrainieni etc., iar în timpul Sfintei Liturghii au venit în biserică şi au
fost prezenţi pînă la sfîrşit: Episcopul romano-catolic Jacques Landriault şi decanul
anglican John Fowler.
După Sfînta Liturghie, a vorbit I. P. S. Mitropolit Teoctist, transmiţînd părintelui
paroh, membrilor consiliului 'parohial şi tuturor credincioşilor acestei parohii, binecuvîntările Prea .Fericitului Patriarh Justinian şi ale Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române. Vorbitorul a amintit cu emoţie slujba săvîrşită cu 13 ani în urmă de
către I. P. S. Sa personal, pentru sfinţirea acestei biserici şi a reînnoit aprecierile şi
laudele părinteşti- pentru părintele paroh Ioan Jifcu, colaboratorii săi statornici şi
devotaţi, preşedintele şi consilierii parohiali şi pentru toţi credincioşii, care au spri
jinit cu rîvnă şi au făcut jertfe mari pentru înălţarea acestui sfînt lăcaş de închinare.
A urmat o agapă în sala mare de sub biserică.
La această agapă frăţească s-au rostit cuvântări.
II. — Vizitarea unor Biserici Ortodoxe şi Eterodoxe
din Statele Unite şi Canada.
$

4

1. însoţiţi de I. P. S. Arhiepiscop Victorin, Părintele G. Chişcă şi domnul pre
şedinte Ing. Eug. Caraghiaur, membrii delegaţiei au vizitat măreaţa Catedrală «Notre
Dame» din Montreal admirînd interiorul cu artistice ornamente, cu altarul luminos,
cu orga imensă, cu mobilierul bine proporţionat şi cu atmosfera sa caldă şi primitoare,
spre deosebire de alte Catedrale occidentale, care sînt monumentale dar apar reci.
/
2. Tot în Montreal, membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au vizitat
Catedrala «Christ Church Cathedral», cea mai mare biserică anglicană din acest oraş
/

al Canadei, construită în 1857, în locul celei vechi care fusese distrusă de un incen
diu. Decanul Catedralei a dat oaspeţilor interesante explicaţii, cu privire la arhitec-
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tura şi interiorul ei, cu altarul, statuile şi coloanele artistic realizate. După vizitarea
Catedralei, au fost primiţi de Episcopul anglican Reginald Halle, cu care I. P. S.
Mitropolit Teoctist a -avut un sichimb de informări asupra relaţiilor frăţeşti dintre
0

Bisericile Ortodoxă Română şi Anglicană. A amintit, în cursul convorbirii de schimbul
de vizite între Intîistătătorii celor două Biserici, între ierarhii lor, cu diferite prilejuri
— cum a fost participarea I. P. S. Sale la intronizarea Graţiei Sale Arhiepiscopului
de Canterbury Donald Coggan, 23 ianuarie 1975 şi cum a fost participarea Episcopului
de Fulham şi Gibraltar la aniversările Bisericii Ortodoxe Române, 1 noiembrie 1975
— şi între profesori de teologie, cu prilejul unor dialoguri, menite să ducă la o coope
rare tot mai strînsă între aceste Biserici. Episcopul Reginald Halls şi-a exprimat satis
facţia de a fi avut prilejul să întîlnească delegaţia Bisericii Ortodoxe Române şi să
aibă acest schimb de informări, cu atît mai mult cu cît şi în America şi Canada, rela
ţiile între clericii Bisericii Anglicane şi clericii Bisericii Ortodoxe Române sînt frăţeşti.
3. -în continuare membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au mers la bise
rica greacă, din Montreal, unde au fost primiţi cu deosebită atenţie de superiorul
Arhimandrit Antonios Ghergheianachis, care a salutat pe oaspeţi în numele I. P. S.
Sale Arhiepiscopul Jakobos al Americii.
4. Interesantă a fost şi vizitarea monumentalului Oratoriu din Montreal. Părinţii
slujitori ai Oratoriului au primit ou bunăvoinţă pe oaspeţi, le-au dat explicaţii amă
nunţite asupra pelerinajului care se face la acest Oratoriu, arătîndu-le cele 12 staţii
ale drumului Crucii, marcat de statui executate de sculptori de talent, treptele pe
care creştinii evlavioşi le urcă în genunchi şi cîrjile lăsate de infirmii care îşi regă
siseră puterile trupeşti, ca să meargă pe picioarele lor.
5. Membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, conduşi de domnul profesor
sculptor Constantin Antonovici şi de prietenul său ziaristul Dean .Milhovan, au vizitat
măreaţa Catedrală anglicană «Sfîntul Ioan Evanghelistul» din New York. Domnul
C. Antonovici a dat oaspeţilor preţioase explicaţii asupra acestei Catedrale monu
mentale, rămasă încă neterminată din cauza proporţiilor uriaşe de arhitectură în
care a fost concepută; asupra numeroaselor sale ailtare ; le-a-arătat monumentul
*
funerar al celui de al X-lea episcop al oraşului New York — W illiam Thomas Manning, 1866— 1949 — capodoperă de sculptură în marmură albă de Carrara, executată
de dl.-C. Antonovici în 1954; în sfîrşit a condus pe oaspeţi în atelierul său de sculp
tură instalat în subsolul acestei măreţe Catedrale. Oaspeţii au putut admira în acest
atelier — care constituie un obiectiv mult cercetat de iubitorii de artă care vizitează
oraşul New York — lucrări de mare valoare, executate în stilul marelui Brîncuşi, al
cărui eminent elev este domnul C. Antonovici. Printre operele văzute în atelier, s-a
i
remarcat statuia lui Brîncuşi, în mărime naturală, şezînd pe scaun, rezemat de Coloana
Infinitului, de o fascinantă expresivitate.

6. Membrii delegaţiei sinodale a Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu I. P. S.
Arhiepiscop Victorin, au mers şi au făcut o vizită frăţească înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Jaqobos, Primatul Bisericii Grec-Ortodoxe în America de Nord şi de Sud,
în ziua de joi, 1 iulie 1976. I. P. S. Mitropolit Teoctist a arătat înaltului ierarh cît de
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mult au dorit membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române — veniţi în Statele Unite
ale Americii şi în Canada pentru o serie de vizite şi contacte cu I. P. S. Arhiepiscop
Victorin şi colaboratorii I. P. S. Sale, precum şi cu preoţii şi ou credincioşi din dife
ritele centre unde aceştia se află grupaţi în parohii.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Jakobos, vădit mişcat, a mulţumit pentru mărtu
riile de dragoste şi preţuire.
înainte de despărţire, I. P. S. Arhiepiscop Jakobos a scris dedicaţii pe volumele
nou apărute prin grija I. P. S. Sale, despre Liturghiile ortodoxe.
III. — Vizite făcute Ia înalte personalităţi oficiale
în Statele Unite ale Americii şi în Canada.
1.
Membrii delegaţiei sinodale a Bisericii Ortodoxe Române au ţinut să se pre
zinte la sediul Ambasadei Republicii Socialiste România din Washington, unde au
fost primiţi cu atenţie de reprezentanţii Misiunii române din Capitala Statelor Unite.
In ziua în care au mers, luni 14 iunie 1976, au avut prilejul să salute pe noul amba
sador al R. S. România la Washington — Excelenţa Sa Domnul Inginer Nicolae Nicolae
— făcîndu-i urlări pentru succesul deplin al înaltei sale misiuni. în timpul şederii în
Washington, membrii delegaţiei sinodale a Bisericii Ortodoxe Române au făcut vizite
următorilor membri ai Congresului american :
•

.

— Domnului Edward I. Koch, interesat de probleme în legătură cu libertatea
religioasă şi respectarea dreptului omului în părţile sud-estului european.
— Domnului Derwinsky, făcînd dese vizite în ţările din Răsărit, cu aprecieri
pozitive pentru R. S. România, pe care a vizitat-o în anul 1973, în calitate de preşedinţe al grupului parlamentarilor americani.
»

Cu prilejul vizitelor făcute celor trei membri ai Congresului american, I. P. S.
Mitropolit Teoctist a dat răspunsuri la toate întrebările acestora, arătînd activitatea
Bisericii Ortodoxe Române, în cooperare strînsă cu toate celelalte culte din România,
în cadrul libertăţii religioase, garantate de Constituţia ţă r ii; arătînd mai departe
relaţiile frăţeşti pe care le întreţine cu toate Bisericile creştine din lume, prin schim
buri de vizite între Conducătorii lor, prin participări la conferinţe şi adunări, menite
să promoveze nu numai problemele religioase, dar şi realizarea unei înfrăţiri între
toate popoarele lumii. înalt Prea Sfinţia Sa a explicat şi scopul vizitei delegaţiei
bisericeşti în Statele Unite şi anume continuarea contactelor fireşti cu comunităţile
româneşti ortodoxe, organizate în America şi în Canada, în decursul anilor, grupate
în cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române, cu sediul la Detroit, avînd con
ducerea proprie, asigurată de Arhiepiscopul titular şi forurile respective, păstrînd
legătură canonică, spirituală şi doctrinară cu Patriarhia Română din Bucureşti.
*

\

' #

#

•înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist a ţinut să sublinieze, în timpul convor
birilor avute cu cei doi congressmeni relaţiile prieteneşti dintre România şi America,
menţionînd schimbul de vizite dintre preşedinţii Statelor Unite ale Americii şi Româ
nia, precum şi dintre multe personalităţi din domeniul culturii, ştiinţei, artei şi tehnicii.
In concluzie, vizitele făcute celor doi membri ai Congresului american, au avut
un rezailtat satisfăcător, aceştia exprimîndu-şi mulţumirea pentru răspunsurile primite
la întrebările lor şi pentru informaţiile asupra vieţii religioase şi sociale din R. S.
România.
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Domnul Derwinsky, îndeosebi, a ţinut să repete aprecierile pe care le-a avut şi
le are pentru politica dusă de R. S. România, preocupată în mod constant de -reali
zarea păcii şi cooperării internaţionale, pe bază de respect Teciproc a libertăţii, inde
pendenţei şi suveranităţii tuturor statelor.

2. Menţionăm aici participarea membrilor delegaţiei sinodale la solemnitatea
inaugurării Expoziţiei cărţii româneşti, desfăşurată în clădirea Bibliotecii «Dr. Martin
Luther King Jr.», în prezenţa domnului însărcinat cu ajfaceri al Ambasadei române
din Washington, a primarului adjunct al Districtului Columbia şi a directorului
Bibliotecii.
Şederea în oraşul Washington a permis membrilor delegaţiei să viziteze renu
mita clădire a Capitoliuiui cu sălile lui imense, cu statuile preşedinţilor Statelor Unite,
precum şi Biblioteca vastă a Capitoliuiui bogat ornamentată cu statui ale scriitorilor
celebri ai omenirii şi cu sălile de lectură şi de studiu, ocupate de nenumăraţi cercetători. Au vizitat de asemenea impunătoarele monumente, mausolee ale foştilor pre
şedinţi ai Statelor Unite : George Washington, monument de circa 100 metri înălţime,
care înălţime, conform hotărîrii autorităţilor de stat, nu trebuie depăşită de nici o altă
clădire, astfel că toate clădirile * din Capitala Americii sînt de înălţime potrivită;
mausoleul de marmură albă al lui Thomas Jefferson, al treilea preşedinte al Statelor
Unite, în formă de templu, cu multe coloane, avînd în mijloc statuia gigantică a
marelui bărbat de stat, considerat unul din întemeietorii Partidului Democrat; mau
soleul, tot de marmură albă şi tot cu coloane albe, al lui Abraham Lincoln, asasinat
de un fanatic în anul 1865; apoi mormîntul simplu, la suprafaţa pămîntului al pre
şedintelui John F. Kennedy, cu o piatra -rotundă deasupra, din mijlocul căreia iese
o flacără arzînd continuu. Mormîntul lui J. Kennedy se află în cimitirul militar Arlington, cu o suprafaţă imensă, pe colinele şi văile căreia se află sute de mii de pietra
funerare, aşezate pe mormintele soldaţilor americani căzuţi în cele două războaie mon
diale şi în războaiele din Coreea şi Vietnam.
t

,

3. O altă vizită a fost aceea făcută Domnului Ambasador Barbu Popescu la
Ottawa — Canada, de către membrii delegaţiei sinodale a Bisericii Ortodoxe Române
împreună cu I. P. S. Arhiepiscop Victorin. A avut loc o convorbire cordială, în cursul
căreia I. P. S. Mitropolit Teoctist a expus scopul vizitei în Statele Unite ale Americii
şi ;în Canada, acela de a aduce un mesaj frăţesc din partea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian şi a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înalt Prea Sfin
ţitului Arhiepiscop Victorin, preoţilor şi credincioşilor de sub arhipăstorirea sa. A
arătat în continuare cum I. P. S. Arhiepiscop Victorin şi colaboratorii săi au primit
cu dragoste şi atenţie pe membrii delegaţiei şi cum le-a oferit un program de vizite
în oraşele: Detroit, Timmins Chicago, Philadelphia, Windsor, Hamilton, Montreal şi
Ottawa, care au permis înălţătoare întîlniri cu preoţii şi credincioşii români stabiliţi
în aceste centre, prin slujbe religioase şi convorbiri.
Domnul Ambasador Barbu Popescu a luat cunoştinţă cu satisfacţie de cele împărtăşite de I. P. S. Mitropolit Teoctist, s-a bucurat de vizita I. P. S. Sale Arhiepis
copului Victorin şi a felicitat pe membrii delegaţiei şi le-a urat bune realizări în con
tinuarea contactelor cu diferitele parohii româneşti. S-au mai purtat unele discuţii,
cu privire la strîngerea rîndurilor tuturor românilor, în scopul păstrării unei legături
fireşti cu patria mamă, al cărei prestigiu şi a cărei înflorire să fie la inima lor.
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4. Vizita la Parlamentul canadian, şi la Domnul Prim-Ministrai Pierre Trudeau.
Membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au mers la Palatul Parlamentului cana
dian, unde au fost primiţi de Doamna Deputat Monique Bejin — care şi-a mărturisit buna amintire pe care o păstrează despre vizita făcută în România în 1973,
cu un grup de parlamentari — şi de Domnul Deputat Joyale, care i-a condus la
Dl. Prim-Ministru al fcanadei Pierre Trudeau, I. P. S. Mitropolit Teoctist a mulţu
mit Domnului Prim-Ministru pentru înalta favoare de a fi primit o delegaţie a
Bisericii Ortodoxe Române, venită în vizită frăţească la Arhiepiscopul românilor orto
docşi din S.U.A. şi Canada şi care a socotit ca o datorie de onoare de a prezenta
Primului Ministru al Canadei sentimentele de aleasă preţuire ale Patriarhului Justinian
al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi expresia gratitudinii clerului şi credincioşilor
români, pentru condiţiile în care îşi duc viaţa pe pămîntul ospitalier al Canadei.
Domnul Prim-Ministru P. Trudeau şi-a exprimat bucuria pentru vizita delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Române, precum şi stima pe care o poartă poporului român şi Con
ducătorilor săi.
Cu acest prilej, membrii delegaţiei, prin amabilitatea deputaţilor amintiţi mai
sus, au putut asista o jumătate de oră la dezbaterile Parlamentului, apoi au fost con
duşi să viziteze clădirea acestui măreţ monument de arhitectură.
»

__

%

5. Amintim la acest punct interviul la Televiziunea din Montreal dat de ÎI. PP. SS.
Mitropolit Teoctist şi Arhiepiscop Victorin, în cadrul «Comunităţii religioase».
Prezentatoarea de ia Televiziune a anunţat interviul, spunînd că cei doi ierarhi,
care-1 vor da, au făcut în cursul dimineţii o vizită la Domnul Prim-Ministru Pierr-e
Trudeau. De altfel, vizita la Primul Ministru .a fost anunţată şi de postul de Radio
din Mon/treal.
In cadrul interviului, s-au pus întrebări şi s-au dat răspunsuri asupra următoa
relor teme :
— Biserica şi problemele actuale ale omenirii.
— Rolul spiritual şi social al Bisericii.
— Românii veniţi în Canada şi viaţa lor religioasă şi culturală.
9
*

I. P. S. Mitropolit Teoctist a răspuns că Bisericile au datoria să rezolve proble
mele pe care le ridică viaţa contemporană. Ele au un rol spiritual şi obştesc şi trebuie
să-şi unească eforturile pentru îndeplinirea cu succes a rolului lor.
I. P. S. Arhiepiscop Victorin a dat preţioase informaţii asupra vieţii religioase
şi culturale *a românilor, aflaţi în Canada, organizaţi în parohii, cu biserici pentru
practicarea cultului ortodox şi grupaţi sub conducerea Arhiepiscopiei Misionare
Ortodoxe Române a celor două Americi şi Canada.

6. Membrii delegaţiei sinodale a Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu I. P. S.
Arhiepiscop Victorin, Părintele George Chişcă şi Domnul Preşedinte Inginer Eugen
Caraghiaur au fost primiţi, cu deosebită atenţie şi căldură, de către Domnul Primar
al oraşului Montreal Jean Drapeau. Oaspeţii au observat cu bucurie, în biroul Dom
nului Primar, drapelul românesc aşezat la loc de cinste, alături de drapelele Canadei
şi al oraşului Montreal.
I. P. S. Mitropolit Teoctist .a exprimat Domnului Primar, în numele delegaţiei şi
al însoţitorilor, sentimentele de înaltă stimă faţă de Domnia Sa, de colaboratorii Dom
niei Sale şi faţă de cetăţenii marelui şi frumosului oraş Montreal. A explicat scopul
prezenţei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în Canada, a asigurat pe Domnul
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Primar de sentimentele de cetăţeni devotaţi ai oraşului Montreal şi ai ospitalierei ţări
care este Canada, ale românilor aflaţi sub arhipăstorirea I. P. S. Sale Arhiepiscopului
Victorin, aflat de faţă.
Domnul Primai; Jean Drapeau şi-a exprimat bucuria deosebită pentru această
vizită, a oferit oaspeţilor Cartea de Aur a oraşului, în care au semnat toţi.
7.
Reîntorşi La New York, în vederea înapoierii în ţară, membrii delegaţiei sino
dale a Bisericii Ortodoxe Române au ţinut de datoria lor să se prezinte la Domnul
Ambasador al R. S. România, pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite, — Ion Datcu,
spre a-i mulţumi pentru bunăvoinţa ou care au fost primiţi şi găzduiţi la sediul Misi
unii române, în timpul şederii în oraşul New York.
Domnul Ambasador Ion Datcu le-a făcut o primire cordială la sediul Organizaţiei
Naţiunilor Unite, a ascultat cu deosebit interes relatarea făcută de I. P. S. Mitropolit
Teoctist, cu privire la vizitele efectuate la parohiile din Statele Unite şi Canada,
graţie programului oferit de înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin, Arhipăstorul
românilor ortodocşi din cele două Americi şi Canada, şi la sfîrşit a dat posibilitate
oaspeţilor să viziteze impunătoarea clădire a sediului Organizaţiei Naţiunilor Unite,
conduşi de Domnii Liviu Botta şi Ioan Goriţă, colaboratori ai Domnului Ambasador.
Oaspeţii au putut vedea lucruri impresionante, ca valoare şi semnificaţie. In
hall-'ul mare, La intrare, pe lîngă darurile făcute de diferite .naţiuni, se află, la loc
de cinste covorul de mari dimensiuni, aşezat pe un întreg perete, oferit de România,
cu motive şi simboale din specificul şi avuţiile ţării noastre, purtînd în mijloc versu
rile lui Tudor Arghezi închinate patriei.
f

Au fost remarcate cu interes darurile oferite de U.R.S.S. constînd din reprodu
cerea în metal a primului satelit, care a făcut înconjurul pămîntului şi statuia unui
bărbat uriaş, care înfige o spadă enormă în pămînt, luînd forma unui fier de plug
prin îndoire, referire la cuvintele profetului Isaia despre transformarea săbiilor în
fiare de plug. De asemenea, darul oferit de S.U.A., o rocă recoltată de pe lună, aşezată într-un clopot de sticlă.
•

*

jln sfîrşit au fost vizitate sălile vaste, în care se ţin şedinţele Adunării generale
a O.N.U., ale Consiliului de Securitate şi ale Consiliului Economic, cu care prilej
Domnul Liviu Botta a dat am<ple explicaţii cu privire la numărul naţiunilor care par
ticipă, al membrilor Consiliului de Securitate, în care are şi România un membru
ne^>ermanent.
**
/
*
*
Joi, 1 iulie 1976, la ora 17,30, membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au
părăsit Statele Unite.
La aeroport, membrii delegaţiei s-au reînfîlnit cu Domnul Ambasador al R. S.
România la Washington — Inginer Nicolae M. Nicolae, — venit însoţit de unii cola
boratori din serviciul Ambasadei, împrejurare folosită cu* plăcere pentru reînnoirea
sentimentelor de -aleasă preţuire şi de recunoştinţă pentru multele înlesniri făcute cu
prilejul vizitei în S.U.A. şi Canada, luîndu-şi un călduros rămas bun.
I. P. S. Mitropolit Teoctist şi ceilalţi membri ai delegaţiei s-au îmbrăţişat cu
I. P. S. Arhiepiscop Victorin şi cu P. C. Prot. N. Bţşsan, luîndu-şi rămas bun cu mul
ţumiri frăţeşti pentru înalt Prea^Sfinţia Sa şi pentru -toţi colaboratorii I. P. S. Sale,
pentru calda primire şi ospitalitatea arătate, pentru tot ajutorul şi sprijinul acordat.
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La Aeroportul Internaţional Otopeni, membrii Delegaţiei au fost întlmpinaţi cu
deosebită atenţie şi bucurie de Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari Antonie Ploieşteanul,
Roman Ialomiţeanul şi Nestor Severineanul; de P ărinţii: Director Ioan Gagiu, Con
silieri (patriarhali Constantin 'Piîrvu, Octavian Popescu, Dumiitru Soare şi P. C. Pr.
Dumitru Păunescu, consilier la Mitropolia Olteniei etc.
Conduşi 'la Palatul patriarhal, membrii delegaţiei au avut fericitul prilej să fie
primiţi imediat de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, care la ora 17 se găsea
într-o consfătuire cu înalt Prea Sfinţitul Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei.
Au fost momente de mare bucurie, împărtăşindu-se impresii şi realizări din călă
toria de o lună de zile, făcută în Statele Unite şi în Canada.
In zilele următoare, membrii delegaţiei au fost primiţi la Departamentul Cultelor, de către Domnul vicepreşedinte Gh. Nenciu, căruia i-au făcut o expunere verbală
asupra vizitelor şi contactelor avute în timpul celor 30 de zile petrecute în Statele
Unite ale Americii şi în Canada.
*
*
*
*

Membrii delegaţiei sinodale a Bisericii Ortodoxe Române au reţinut o amintire
plăcută peste tot confirmată, precum şi o rugăminte repetat exprimată: amintirea
marei bucurii a tuturor preoţilor şi românilor din Statele Unite ale Americii şi Canada,
pentru vizita care li s-a făcut şi care a avut darul să-i mîngîie, să-i încurajeze şi să-i
înalţe sufleteşte ; rugămintea către Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi a Sfîn
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ^e a se organiza şi în viitor asemenea vizite
de ierarhi şi preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române din Patria mamă, aceste vizite fiind
de mare folos pentru' reînvierea religioasă şi naţională a preoţilor şi românilor, care
trăiesc pe meleagurile depărtate ale Americii şi Canadei,
purtînd
pururea
aprinsă
în
%
l
suflete candela credinţei creştine străbune şi pururea 1 vie icoana frumoasei şi binecuvîntatei Patrii de origine — România.

Pr. N CAZACU

\

ÎNCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 1975 -1976 LA ŞCOLILE
DE CÎNTĂREŢI BISERICEŞTI ŞI SEMINARIILE TEOLOGICE
DIN PATRIARHIA ROMÂNĂ
După sesiunea de examene de sfîrşit de an şcolar pentru, toate clasele şi de
diplomă pentru cicLul I — şcoala de cîntăreţi bisericeşti — şi pentru ciclul II — semi
narul teologic — din luna iunie, la to^te Şcolile de cîntăreţi bisericeşti şi Seminardile
teologice din Patriarhia Română au avut loc tradiţionalele serbări de sfîrşit de an
şcolar, desfăşurate în prezenţa chiriarhilor locului sau a delegaţilor acestora şi a
reprezentanţilor Departamentului Cultelor. Cu acest prilej au fost prezentate obişnui
tele dări de seamă oglindind activitatea desfăşurată pe multiple laturi, la fiecare
şcoală teologică în parte, în cursul anului şcolar încheiat şi s-au susţinut programe
artistice pregătite de elevi sub îndrumarea profesorilor ; s-âu rostit alocuţiuni festive,
— totul desfăşurîndu-se într-o plăcută ambianţă. însemnăm în rîndurile de mai jos
cîteva din aceste momente şi gînduri festrve.
La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Bucureşti. — Festi
vitatea de închidere a anului şcolar 1975— 1976 a avut loc în ziua de sîmbătă 26 iunie
1976. Dimineaţa, la orele 8,30, elevii şi profesorii au luat parte la slujba Sfintei Liturghii
oficiată de P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucu- •
reştilor împreună cu un sobor de slujitori, .preoţi şidiaconi, în biserica'Mînăstirii
Radu Vodă, paraclisul Şcolii de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic, spre a
mulţumi Lui Dumnezeu pentru că i-a învrednicit să ajungă cu bine la capătul* dru
mului marcat de sfîrşitul unui nou an şcolar.
Răspunsurile stranei au fost date omofon de către elevi sub îndrumarea profe
sorului de muzică, P. C. Diac. Marin Velea.
La sfîrşitul slujbei, P. S. Episcop vicar Roman Ialomiţeanul a rostit un frumos
cuvînt de învăţătură, ascultat cu viu interes de toţi cei prezenţi: elevi, profesori,
părinţi şi rude ale elevilor, credincioşi veniţi la slujbă.
După aceea, la orele'13,30, în sala de festivităţi aşcolii s-a desfăşurat serbarea
de sfîrşit de an şcolar, în prezenţa : P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, delegatul
Prea Fericitului Patriarh Justinian, a PP. CC. Părinţi Consilieri arhiepiscopali: Petre
l\ Alexandru, Mihai Marine<scu, Ion Cristache, Ion Neamu, a P. C. Pr. Vasile Diaconescu,
inspector eparhial; a unora din membrii corpului profesoral al Institutului teologic
universitar din Bucureşti în frunte cu P. C. Pr. prof. Mircea Chialda, rector şi P. C. Pr.
conf. Dumitru Popescu, prorector; a părinţilor şi rudelor elevilor şi a altor invitaţi.
«

0

Iiv calitate de gazdă, P. C. Pr. prof. Ioan Ionescu, directorul şcolii, în numele
corpului profesoral â salutat pe distinşii oaspeţi, exprimînd bucuria de a fi ajuns cu
bine la sfîrşitul unui alt an de muncă didactică şi pedagogică, muncă pentru care au
fost depuse mari eforturi din partea elevilor şi profesorilor. «Ne-am străduit — a
subliniat P. C. Sa — să fim la înălţimea chemării şi încrederii ce ni s-a acordat de
către Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi după cum se va vedea din situaţia
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statistică generală ce oglindeşte rezultatele la studii — şi pe şcoală şi pe fiecare
clasă şi elev în parte, — cred că am reuşit...».
După cuvîntul festiv al Părintelui Director, a urmat un program de cîntece cu
conţinut religios, popular şi patriotic, interpretate de corul elevilor seminarişti sub
îndrumarea P. C. diac prof. Marin Velea. Au fost recitate poezii. Amintim următoarele
bucăţi muzicale: Deschideţi mari de Gliick, Pînă cîpd, Doamne de D. Bortneanski,
Taina creştinătăţii, armoniz. de N. Lungu, Dragă-mi este ţara mea, de Gh. Şoima, Plaiuri
părinteşti de L. Profeta, Floarea dragă, de N.' Lungu. DinHre recitări menţionăm :
Pace, de Ion Alexandru, Cuvîntul, de Al.'Vlahuţă, în grădina Edenului, de I. Ionescu,
Tu, Patria mea mamă, de L. Avramescu.
După programul artistic, a luat din nou cuvîntul P. C. Pr. prof. Ioan Ionescu,
directorul şcolii care a prezentat situaţia la studii şi purtare a elevilor şcolii şi împre
ună cu diriginţii de clase au procedat la împărţirea premiilor şi menţiunilor elevilor
care s-au distins- la învăţătură şi purtare.
In numele foştilor elevi, a luat apoi cuvîntul absolventul de seminar Stîngă
Gheorghe, care, exprimînd sentimente de recunoştinţă şi mulţumire conducerii şcolii,
profesorilor, pentru purtarea de grijă şi pasiunea cu care în acest timp de cinci ani
au sădit în mintea lor cunoştinţele la fiecare obiect de studiu în parte, a făgăduit că
toţi noii absolvenţi vor căuta să aplice învăţăturile primite în seminar, spre slava
lai Dumnezeu ai cărui slujitori la altar vor deveni -în viitor şi spre binele şi fericirea
semenilor lor.
La sfîrşitul festivităţii, a luat cuvîntul P. S. Episcop vicar Rojnan Ialomiţeanul
care, împărtăşind tuturor •bineouvîntări din partea Prea Fericitului Patriarh Justinian,
a apreciat ca merituoase rezultatele obţinute de elevi la studii şi la purtare în cursul
anului şcolar care s-a încheiat. Adresîndu-se noilor absolvenţi ai seminarului teologic
— cum şi celorlalţi elevi — P. S. Sa i-a îndemnat să aibă o comportare deosebită în
societate, să cinstească numele şi calitatea de seminarist şi de teolog... «Ştiţi bine că
totdeauna preoţii şi credincioşii noştri au contribuit din plin, prin munca şi străda
niile lor, la măreţele realizări ale poporului nostru. Urmînd exemplul lor, şi frăţiile
voastre ca seminarişti, adică elevi ai unei şcoli de profil aparte, şi ca viitori sujitori
ai altarelor, sînteţi îndatoraţi să fiţi la înălţime, să fiţi pildă de dăruire, de muncă,
în felul acesta veţi justifica încrederea ce şi-au pus-o în voi conducerea noastră
bisericească în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, profesorii voştri,
părinţii voştri».
La ieşire din sala de serbare oaspeţii au fost petrecuţi de acordurile Imnului
arhieresc.
A urmat tradiţionala agapă festivă.
\
La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Buzău. — închiderea
festivă a anului şcolar 1975— 1978 a avut loc în ziua de 24 iunie 1976, zi în care se
serbează naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul. în dimineaţa acestei zile, elevii şi pro
fesorii au luat parte la slujba Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de preoţi şi dia
coni, în frunte cu P. S. Arhiereu Veniamin Rîmniceanul, în catedrala episcopală. Răs
punsurile stranei au fost date de către elevii seminarişti. La momentul potrivit, P. C.
diac. prof. Aurel Grigoraş a primit hirotonia în treapta de preot.
i

După oficierea Sfintei Liturghii, elevii şi profesorii au trecut în sala de serbare,
unde s-a desfăşurat programul festiv, în prezenţa P. S. Antim Angelescu, episcopul
Buzăului, a P. S. Arhiereu Veniamin Rîmniceanul, a P. C. Pr. Consilier Nicolae Grosu,
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delegatul I. P. S. Antim Nica, arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Josr a Părinţilor
ronsilieri eparhiali şi a altor invitaţi.
A fost de faţă reprezentantul Departamentului Cultelor.
în cadrul programului festiv, au fost interpretate mai multe bucăţi muzicale şi
au fost recitate poezii. Amintim dintre ele : Republică, măreaţă vatră, cor de I. Chirescu,
liu sînt învierea, cor de Sielcher, Frumoasă ţară, versuri, de Ion Brad, Imnul eroilor,
cor de I. Brătianu, Odă României, versuri de Al. Odobescu, Şi-ai Buzău, melodie popu
lară, Lîngă tine, ţară, versuri de A. Chirescu, Pe a binelui cărare, cor de Al. Podoleanu şi Ţară de dor, versuri de Radu Cîmeci.
După încheierea programului artistic, a luat cuvîntul P. C. Pr. prof. Teofil Dumi
trescu, directorul şcolii, care a prezentat o amănunţită dare de seamă asupra acti
vităţii şcolare sub toate aspectele, pe anul 1975— 1976, arătînd realizările şi greutăţile
întîmpinate — unele surmontate, altele continuînd încă să persiste în munca de zi cu zi.
La sfîrşitul dării de s&amă, Părintele Director a prezentat situaţia generală pe
şcoală şi pe clase a elevilor la studii şi la purtare. Apreciind că aşa cum se prezintă,
situaţia este în general bună şi justifică strădaniile depuse şi de elevi şi de profesori,
vorbitorul a dat sfaturi pentru folosirea utilă a vacanţei de către elevi, subliniind că
aceştia trebuie să nu scape o clipă din vedere faptul că sînt elevii unei,şcoli cu profil
aparte şi că ochii tuturor sînt îndreptaţi în primul rînd asupra lor, iar aprecierile ca
se fac la adresa lor, se răsfrîng implicit şi asupra şcolii şi mai departe asupra Bisericii.
îndemnuri în acest sens şi sfaturi de viitor au fost date şi noilor absolvenţi ai
Seminarului teologic.
Mulţumind pentru bunele îndemnuri şi sfaturi, reprezentantul absolvenţilor, fos
tul elev Panaite Costică, asigură pe cei de faţă că el şi colegii lui, îşi vor «aduce
aminte cu drag de şcoala în care au desluşit tainele teologici» şi se vor strădui ca
în activitatea lor viitoare, ca studenţi teologi sau ca preoţi la parohii, să fie la înăl
ţimea aşteptărilor şi pe linia intelectuală, ca studenţi, şi pe linie sacerdotal-pastorală,
în mijlocul credincioşilor.
A luat apoi cuvîntul P. C. Pr. Consilier Nicolae Grosu, delegatul P. S. Antim Nica,
arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Jos, care a transmis arhiereşti binecuvîntări
profesorilor şi elevilor Şcolii de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarului teologic din Buzău,
şcoală ai cărei elevi sînt proveniţi şi din eparhia Buzăului şi din eparhia Tomisului
şi Dunării de Jos, şi a apreciat elogios activitatea şcolară desfăşurată în cursul anului
1975— 1976. A îndemnat pe elevi ca pe timpul vacanţei să-şi îndeplinească îndatoririle
ce le revin faţă de şcoală, participînd cu regularitate la slujbele religioase şi la toate
acţiunile de folos obştesc şi dînd dovadă de o comportare morală ireproşabilă.
încheind seria cuvîntărilor, P. S. Antim Angelescu, episcopul Buzăului, a spus
printre altele : «Am urmărit cu bucurie desfăşurarea programului artistic şi cu atenţie
cuvîntul părintelui Director. S-a vorbit suficient despre activitatea desfăşurată în
şcoală şi subliniez şi de data aceasta N
că şcolile'teologice, odată revenite sub directa
oblăduire a Bisericii Ortodoxe Române, noi ierarhii eparhioţi membri ai Sfîntului
Sinod ne-am străduit ca d i i şcolile teologice eparhiale să facem adevărate cămine
spirituale, unde să se Înveţe teologie şi să se facă în acelaşi timp educaţia spirituală
şi cetăţenească, potrivit cerinţelor vremurilor noastre de structurale prefaceri sociale.
In acest sens, teologic vorbind, ne-am străduit şi ne străduim neîncetat să facem tot
mai simţită prezenta Domnului nostru Iisus Hristos In toată instrucţia didacticătcologică şi activitatea mor al-duhovnicească, desfăşurată în şcoala noastră, pentru că
ii. o . R. - 3
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şcoala aceasta este o şcoală de pregătire a preoţilor, iar preoţia se inspiră din învă
ţătura şi exemplul viu al Domnului Hristos... Cinstind memoria vrednicului de pome
nire episcopul — cărturar Chesarie, ctitorul acestei şcoli teologice buzoiene, noi ne
străduim să pregătim din elevii noştri preoţi de elită, buni cărturari, buni liturghisitori
şi păstori de suflete şi în aceeaşi măsură buni şi devotaţi cetăţeni ai patriei noastre
dragi»...
f
Serbarea s-a încheiat ou distribuirea premiilor şi a menţiunilor elevilor merituoşi
la învăţătură şi purtare.
După serbare a avut loc tradiţionala agapă de despărţire a absolvenţilor de
profesorii şi de colegii lor mai mici.
La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Craiova. — Serbarea
de sfîrşit de <an şcolar 1975— 1976 a avut loc în ziua de 27 iunie 1976. în dimineaţa
acestei zile, elevii şi .profesorii au participat la slujba sfintei liturghii, oficiată în cate
drala mitropolitană de către P. S. Nestor Severineanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei, împreună cu un sobor de slujitori — preoţi şi diaconi — dintre profesorii
şcolii şi deservenţii catedralei. Răspunsurile stranei au fost date de elevii seminarişti
şi de corul catedralei. La momentul potrivit, după rînduiala tipiconală, a avut loc
hirotonia în diacon a proaspătului absolvent al seminarului teologic, Dinescu Cristian
Alberto pe seama bisericii Mînăstirii Lainici. Predica zilei a fost rostită de absolventul
Simon Vasile.
*
La sfîrşitul slujbei, P. S. Episcop vicar Nestor Severineanul luînd cuvîntul face
legătura între pericopa evanghelică (Matei IV, 18— 22) la care s-a referit predica zilei
şi «momentul festiv prilejuit de închiderea unui nou an şcolar, arătînd că «şi textul
Evangheliei de astăzi coincide cu sfîrşitul anului şcolar, cînd secerişul roadelor bogate
se face şi în şcoala noastră. Absolvenţii celor două cicluri de şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi seminarul teologic — ascultă acum, ca pentru ei, chemarea Mîntuitorului :
«Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni...». într-adevăr, parafrazînd cuvin
tele «pescari de oameni», voi, dragi tineri absolvenţi, fie că veţi intra imediat în clerr
fie că veţi mai poposi pe băncile Institutului teologic, pînă la urmă veţi fi preoţi,
adică păstori de suflete în Biserica lui Hristos, pregătind sufletele păstoriţilor voştri
pe oalea mîntuirii», în încheiere, P. S. Sa salută prezenţa în catedrală şi participarea
la slujbă â D-lui pastor Henrik Svenungsson împreună cu soţia sa însoţiţi de P. C. Pr.
Al. I. Ciurea, superiorul bisericii ortodoxe române din Stockholm — Suedia. La cuvin
tele de salut ale P. S. Episcop Nestor, oaspetele a mulţumit călduros, exprimîndu-şî
«bucuria de a vizita frumoasa Dvs. ţară, România» şi de -a fi de faţă — acum — la
înălţătorul serviciu divin oficiat în catedrala mitropolitană din Craiova... Deşi, con
fesional vorbind, aparţin unei alte Biserici, cu alte tradiţii, pe planul general al scopu
lui final — mîntuirea sufletului, aparţin aceluiaşi «popor al lui Dumnezeu» cu aceleaşi
năzuinţi de dragoste, de înfrăţire între oameni»...
Programul artistic prezentat de elevii Seminarului teologic, ce a urmat după
slujba religioasă, s-a desfăşurat în sala festivă a Căminului eparhial «Renaşterea»,
în prezenţa P. S. Iosif, episcopul Rîmnicului şi Argeşului, a P. S. Episcop-vicar Nestor,
P. S. Arhiereu vicar Gherasim Piteşteanul, Dl. pastor Pr. Henrik Svenungsson, P. C.
Pr. Al. I. Ciurea, P. C. Pr. Prof. Ioan G. Coman, preşedintele comisiilor de diplomă,
a consilierilor eparhiali şi a altor invitaţi.
•< *

în calitate de gazdă şi în numele corpului profesoral şi al elevilor, P. C. diac.
prof. Constantin Negoescu, directorul şcolii, a adresat un cuvînt de salut oaspeţilor
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şi a făcut o dare de seamă asupra mersului şcolii pe anul şcolar 1975— 1976, din care
desprindem cîteva idei. Activitatea didactică a fost intensă j s-ia îndeplinit şi respectat
întru totul programa analitică la fiecare obiect de studiu în parte şi la fiecare clasă,
predarea lecţiilor făcîndu-se după planificările calendaristice trimestriale şi zilnice de
fiecare profesor. Pentru obiectele de cultură generală, la predarea’ lecţiilor s-au folosit
manualele din învăţămîntul de stat. La obiectele de profil teologic s-au folosit manua
lele tipărite de către Sfîntul Sinod prin secţia de învăţămînt.
în cadrul procesului instructiv-eduoativ, o atenţie deosebită a fost acordată edu
caţiei moral-spirituale şi patriotic-cetăţeneşti a elevilor. Aceştia au participat activ
la programul bisericesc, de practică religioasă, la strană şi altar, în duminici, sărbători
şi anumite perioade ou program bisericesc special din cursul anului şcolar. Cît pri
veşte educaţia patriotic-cetăţenească, aceasta s-a concretizat î n : prezentarea unor
teme ad-hoc de către diriginţii de an şi de către ceilalţi profesori, sărbătorirea unor
evenimente de importanţă istorică (de exemplu : 375 ani de la prima unire a ţărilor
române înfăptuită de Mihai Viteazul), vizitarea unor obiective istorice, culturale şi
artistice din Craiova şi împrejurimi (Muzeul Olteniei, case memoriale etc.) vizionare
de filme şi spectacole de teatru, efectuarea de muncă patriotică.
După darea de seamă asupra activităţii desfăşurate in cursul anului, încheiat
festiv acum, au fost interpretate mai multe bucăţi muzicale de către corul elevilor
seminarişti şi au fost recitate poezii de către elevii talentaţi.
Di 1 partea noilor absolvenţi — promoţia 1976 — a vorbit fostul elev Popescu
Matei, care a exprimat sentimente de recunoştinţă şi aleasă preţuire corpului profe
soral pentru purtarea de grijă arătată în cursul celor cinci ani de studii, pentru cunoş
tinţele intelectuale şi sfaturile duhovniceşti date elevilor la orele de curs, la orele
de educaţie religioasă şi patriotică, luîndu-şi totodată angajamentul că el şi colegii
lui vor fi la înălţimea aşteptărilor chiriarhilor locului, profesorilor şcolii.
Consemnînd bucuria momentului festiv şi exprimînd omagii de preţuire şi recunoştinţă, P. C. Pr. Nic. Nicolaescu, vicar administrativ eparhial, a dat citire textului
a două telegrame: una Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian şi alta Domnului
Gheorghe Nenciu, preşedintele Departamentului Cultelor.
După distribuirea premiilor şi menţiunilor la studii şi purtare elevilor merituoşi,
în încheierea programului festiv, a luat cuvîntul P. S. Iosif, episcopul Rîmnicului şi
Argeşului, care a spus printre altele : «Dau slavă şi mulţumire lui Dumnezeu că m-a
învrednicit să fiu de faţă la încheierea festivă a anului şcolar şi mulţumesc I. P. S.
Mitropolit Teoctist, care m-a îndatorat să particip — în lip9a I. P. S. Sale — la acest
moment sărbătoresc. M ă bucur atîta de mult că, luînd parte la serbarea, aşa de fru
moasă, cu cîntece şi poezii măiestrit interpretate de aceşti copii, elevii seminarului
din Craiova, îmi evocă mişcătoare amintiri din seminar, cînd şi eu eram elev semina
rist şi trăiam bucuria acestor clipe»...
Adresîndu-se absolvenţilor, I. P. S. Episcop Iosif i-a îndrumat a veni, «cît mai
curînd la hirotonie, căci avem parohii ce aşteaptă preoţi tineri, dornici de muncă în
ogorul Domnului, o muncă nobilă pusă în slujba lui Hristos, mîntuitorul sufletelor
noastre, o muncă şi o misiune sfîntă în acelaşi timp, căci misiunea de preot este îitr-adevăr sfîntă, după cum «sfînt este întemeietorul ei». Iar «această misiune sfîntă
înseamnă în acelaşi timp şi îndeplinirea îndatoririlor creştineşti dar şi îndeplinirea
îndatoririlor cetăţeneşti faţă de patria şi poporul nostru, după cuvintele Mîntuitorului
«Daţi Cezarului cele ce sînt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sînt ale lui Dum
nezeu» (Marcu XII, 17).
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Tuturor celor de faţă le-a împărtăşit arhiereşti binecuvîntări.
La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic de la Mînăstirea Neamţ.
— Festivitatea de închidere a anului şcolar 1975— 1976 a avut loc în ziua de 27
iunie 1976.
La această tradiţională festivitate au fost prezenţi delegaţii centrelor eparhiale
Iaşi şi Roman : P. C. Diac. T. Meleşcan şi P. C. Pr. I. Andrioaie, consilieri, P. C. Arhim.
Efrem Chişcariu, stareţul Mînăstirii Neamţ, profesorii, elevii, personalul administrativ
şi de îngrijire, părinţi, rude şi cunoscuţi ai elevilor.
Serbarea a început cu intonarea imnului de stat al R. S. România, după care
a vorbit P. C. Pr. director Constantin Sîrbu, care a prezentat darea de seamă asupra
activităţii şcolare "din cursul anului şcolar încheiat. P. C. Sa constată că activitatea
depusă în cursul acestui an, pe tărîm şcolar, s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii,
sub cupola unei şcoli modernizate şi întinerite prin darea în folosinţă a unei noi clă
diri de o deosebită eleganţă şi capacitate confortabilă de cazare a elevilor. S-a sub
liniat, de asemenea, stăruinţa depusă de toţi factorii educativi în procesul de formare
a profilului moral şi a celui patriotic-cetăţenesc al elevilor acestei şcoli, pentru obţi
nerea unui desăvîrşit model de slujitor al altarului şi aii patriei.
în încheiere, vorbitorul a arătat că serbarea de închidere a cursurilor anului
şcolar 1975— 1976 la Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din M înăs
tirea Neamţ este un bun prilej de manifestare a caldelor sentimente de recunoştinţă
faţă de I. P. S. Iustin, mitropolitul Moldovei şi Sucevei şi faţă de P. S. Partenie, epis
copul Romanului şi Huşilor, pentru grija deosebită pe care cei doi ierarhi o au faţă
de această şcoală teologică şi mai ales pentru grija deosebită de a se efectua lucrări
de înnoire şi modernizare a localului, în vederea bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.
A urmat un program artistic alcătuit din coruri şi poezii patriotice.
După programul artistic, s-au rostit cuvîntări.
Absolventul Amarinei Alecu a arătat că elevii absolvenţi ai Seminarului, teolo
gic care şi-au cultivat vocaţia timp de cinci ani la umbra zidurilor lavrei nemţene
vor păstra mereu vie imaginea celor ce i-au pregătit şi educat cu stăruinţă; ei se
despart cu multă părere de rău de frumoasele jyivelişti ale Neamţului şi de oamenii
acestor meleaguri, dar şi cu încredere că vor fi de mare folos prin activitatea lor
viitoare atît Bisericii cit şi patriei şi poporului nostru.
Delegatul Episcopiei de Roman şi Huşi, P. C. Pr. I. Andrioaie şi delegatul Mitro
poliei Moldovei şi Sucevei, P. C. Diac. T. Meleşcan, în cuvîntările rostite la acest
moment sărbătoresc şi de mare bucurie, au făcut aprecieri elogioase la adresa activi
tăţii instructiv-educative desfăşurate la şcoala de la Neamţ în anul care s-a încheiat
şi au transmis felicitări pentru bunele rezultate la învăţătură şi purtare ale elevilor.
P. C. Consilier T. Meleşcan, a spus între altele : «Aceste rezultate sin-t pe măsura
condiţiilor minunate de care se bucură şcoala teologică de la Neamţ, care, sentimental
vorbind, este privilegiată de două o r i: mai întîi privilegiul că are ca ierarh condu
cător pe I. P. S. Mitropolit Iustin, mare cărturar şi al doilea privilegiul că şcoala îşi
desfăşoară activitatea în atmosfera Mînăstirii Neamţ, oază de viaţă spirituală şi de
bogate tradiţii culturale. Evidenţiind rolul formativ al şcolilor teologice de a creşte
slujitori credincioşi Bisericii şi cetăţeni devotaţi patriei, Părintele Consilier T. Meleşcan a făcut unele recomandări elevilor pentru vacanţă.
P. C. diac. prof. N. Balca, aflat la Mînăstirea Neamţ în calitate de preşedinte al
celor două comisii de diplomă pentru şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi pentru absol*
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virea seminarului teologic, a remarcat că a găsit la Neamţ un ales buchet de profe
sori şi un seminar teologic bine organizat. A împărtăşit tuturor ascultătorilor şi în
deosebi, elevilor informaţii din bogata-i experienţă de profesor şi cunoscător al reali
tăţilor lumii creştine vechi şi contemporane. Pornind de la marea îndatorire a preo
tului de a învăţa şi îndruma credincioşii care au, în zilele noastre, un nivel ridicat
de cultură în cotnparaţie ou ceea ce era în trecut, vorbitorul a spus că slujitorul
altarului vremii noastre trebuie să cunoască toate problemele mari ale lumii contem
porane, trebuie să se cultive cît mai temeinic spre a-şi îndeplini cu succes misiunea
pastorală.
P. C. Sa a arătat că Biserica Ortodoxă Română are toate condiţiile de a fi o
Biserică viabilă şi prosperă. Această bună stare se datoreşte, fără îndoială, condiţiilor
de libertate în care-şi desfăşoară activitatea toţi fii ei începînd cu membrii Sfîntului
Sinod, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Justinian şi terminînd cu ultimul preot de
cătun împreună cu credincioşii săi.
Serbarea a luat sfîrşit prin împărţirea premiilor acordate de către Arhiepiscopia
Iaşilor şi Episcopia Romanului şi Huşilor elevilor merituoşi.
La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Cluj-Napoca. — Festivităţile de închidere a anului şcolar 1975— 1976 au avut loc vineri 18 iunie a.c. in
sala de festivităţi a şcolii. De dimineaţă elevii şi profesorii au participat la slujba
Sfintei Liturghii, săvîrşită în catedrala arhiepiscopală.
Serbarea de sfîrşit de an şcolar a fost onorată de prezenţa I. P. S. Arhiepiscop
Teofil al. Vadului, Feleacului şi Clujului, a P. S. Emilian, episcopul Alba Iuliei şi a
P. C. Diac. consilier Gh. Papuc, reprezentantul I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardea
lului, a D-lui Rapp Kâroly, rectorul Institutului teologic protestant din Cluj-Napoca,
a membrilor permanenţei Consiliului eparhial, şi a numeroşi preoţi şi invitaţi.
A fost de faţă reprezentantul Departamentului Cultelor. .
Programul a început cu intonarea rugăciunii Tatăl nostru şi cu imnul de stat
• al R. S. România, după care a luat cuvîntul P. C. Diac. prof. Ion Brie, directorul Semi
narului teologic. P. C. Sa a subliniat că menirea principală a acestei şcoli este de a
forma din elevii ei preoţi de nădejde ai Bisericii străbune şi membri utili societăţii
noastre noi. Spre acest ţel au fost dirijate toate eforturile profesorilor şi celorlalţi
ostenitori ai şcolii, care au căutat să învingă .toate greutăţile şi să pună la îndemîna
elevilor cunoştinţe teologice şi laice cît mai variate precum şi să le insufle convingeri
moral-religioase pentru a-i pregăti cît mai bine pentru pastoraţie. După o scurtă dare
de seamă privind situaţia la învăţătură şi purtare a elevilor pe anul şcolar 1975— 1976
P. C. Sa a mulţumit Prea Fericitului Patriarh Justinian, I. P. S. Mitropolit Nicolae al
Ardealului, P. S. Episcopi Emilian de Alba Iulia şi Vasile al Oradiei şi în special
P. S. Arhiepiscop Teofil al Clujului care s-au îngrijit de rosturile şcolii, acordîndu-i
atît ajutoare materiale cît şi morale.
Părintele director a adresat de asemenea cuvinte de mulţumire şi conducerii
Departamentului Cultelor, precum şi tuturor celor care au contribuit, într-un fel sau
altul, la bunul mers al procesului de învăţămînt din seminarul teologic.
După recitarea cîtorva poezii a luat cuvîntul fostul elev Moisică Băşa care, în
numele noii promoţii de absolvenţi a adresat sincere mulţumiri tuturor celor care
n-au precupeţit nici un efort şi n-au socotit nimic prea greu de făcut pentru ca ei să
poată deveni în viitorul apropiat preoţi luminaţi ai Bisericii noastre Ortodoxe. Vor
bitorul a subliniat apoi că anii petrecuţi în mijlocul colegilor de clasă şi seminar vor
v
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rămîne pentru absolvenţii de acum amintire luminoasă, plăcută şi dătătoare de puteri,
care îi va însoţi toa/tă viaţa.
In cuvîntul său P. C. Consilier Gh. Papuc a transmis -elevilor şi profesorilor
Seminarului teologic din Cluj Napoca, binecuvîntările -arhiereşti şi felicitările I. P. S.
Mitropolit Nicolae al ^.'rdealului pentru deosebitele rezultate obţinute la studii şi con
duită. P. C. Sa a îndemnat pe elevi să nu-şi întrerupă deprinderea cărturărească şi
intelectuală nici în timpul vacanţei, ci să îmbine armonios studiul cu munca fizică,
pentru a începe mai plini de forţe anul şcolar care urmează.
Seria cuvîntărilor a fost încheiată de înalţii ierarhi prezenţi la serbare. P. S.
Emilian luînd cel dintîi cuvîntul a subliniat că cel mai plăcut şi mai curat mediu
social este cel al tineretului studios, cel mai înălţător dialog fiind cel dintre ucenic
şi învăţătorul său. Lucrarea unui profesor se aseamănă cu cea a unui apostol, căci
el dă o parte din căldura sufletului său atunci cînd pune la dispoziţia elevilor săi
. cunoştinţele de care dispune el.
în încheiere P. S. Emilian a înfăţişat ascultătorilor cîteva aspecte, legate de orga
nizarea noii Episcopii a Alba Iuliei şi i-a îndemnat pe elevii seminarişti să considere
vacanţa mare ca un prilej de întărire duhovnicească şi de aprofundare a studiilor
teologice.
I. P. S. Arhiepiscop Teofil, care a luat după aceea cuvîntul, a început prin a
da slavă lui Dumnezeu prin frumoasele rezultate obţinute de elevi, lucru îmbucurător
fiind mai ales purtarea lor, notată aproape în unanimitate cu nota zece. A mulţumit
apoi înaltelor autorităţi bisericeşti în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Justinian pre
cum şi conducerii Departamentului Cultelor pentru grija arătată acestei şcoli teologice,
evidenţiind că trăsătura caracteristică a activităţii bisericeşti din zilele noastre este
ecumenismul. Toţi creştinii trebuie să tindă spre unitate, spre înţelegere şi frăţie.
Toţi viitorii preoţi trebuie să se străduiască pentru apărarea unităţii de credinţă
a credincioşilor ortodocşi.’
Activitatea neobosită a Domnului Nicolae Ceauşescu, preşedintele R. S. România,
trebuie să ne slujească tuturor drept exemplu de hărnicie şi interes pentru propăşirea
patriei noastre în toate sectoarele.
în încheiere I. P. S. Sa a îndemnat pe elevi să citească cu osîrdie Sfîntă Scriptură
care e cartea de căpătâi a preotului şi în timpul vacanţei, căci educarea religioasă
nu are vacanţă.
Serbarea s-a încheiat cu intonarea rugăciunii Cu noi este Dumnezeu.
La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Caransebeş. — închi
derea festivă a anului şcolar 1975— 1976 a avut loc în prezenţa P. S. Părinte Episcop
Visarion al Aradului şi a P. S. Părinte Episcop Timotei Lugoj anul, vicarul Arhiepis
copiei Timişoarei, a profesorilor şi elevilor şcolii, precum şi a altor invitaţi. Festivi
tatea propriu-zisă a fost precedată de slujba sfintei liturghii, oficiată în sobor de către
P. S. Episcop Visarion, împreună cu părinţii profesori de la Seminarul teologic şi cu
părinţii deservenţi ai catedralei oraşului. Răspunsurile stranei au fost date de corul
şcolii dirijat de tânărul absolvent de seminar, Ioan Sauca.
La momentul potrivit din slujba sfintei liturghii a fost hirotonit în treaptă de
preot, diaconul Petru Măran, pentru Vicariatul român ortodox din R. S. F. Iugoslavia,
iar în treapta de diacon tânărul profesor Mihai Munteanu.
La sfîrşitul slujbei Sfintei Liturghii, a vorbit P. S. Părinte Episcop Visarion al
Aradului, care a evidenţiat sensul chemării apostolice a viitorilor preoţi care se for
mează la seminar, spre a sluji deopotrivă şi Biserica noastră Ortodoxă şi patria noas%
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tră dragă. P. S. Sa a adresat credincioşilor un părintesc îndemn de a fi mereu în
bprijinul şcolii, care este un dar şi o cinste pentru biserica din Caransebeş. în acelaşi
timp, credincioşii trebuie să fie la nivelul chemării Bisericii, dovedindu-se buni creş
tini, păstrători fideli ai tradiţiilor ortodoxe şi româneşti, şi odată cu aceasta şi cetăţeni antrenaţi activ în iureşul vieţii şi al progresului multilateral al -poporului nostru,
la activităţile imediate şi de sezon, cum ar fi strîngerea recoltei, în care întregul
nostru popor este angajat cu dăruire şi abnegaţie.
După slujba Sfintei Liturghii, în sala de festivităţi a Seminarului teologic a avut
loc programul artistic dedicat încheierii festive a anului şcolar. Programul a început
cu bucata muzicală Acum slobozeşte, de N. Moldoveanu interpretată de corul şcolii,
după care, elevul Davidescu Marinei din clasa IV-a, a recitat poezia Iisus pe ape, de
V. Voiculescu.
A urmat cu\intui P. C. diac. prof. Dorin Jacotă, directorul Seminarului teologia
care a făcut o dare de seamă privind persona!ul didactic, administrativ şi de serviciu
al şcolii, efectivul elevilor repartizaţi pe eparhii; ajutoarele acordate de eparhii, sub
formă de burse şi semiburse, de întreţinere a şcolii, precum şi dotaţii pentru con
strucţia capelei şi subvenţiile pentru excursia de sfîrşit de an. Făcînd analiza situaţiei
la învăţătură şi purtare a elevilor P. C. Sa s-a referit la procesul instructiv-educativ,
la cercurile de specialitate, la activitatea moral-religioasă şi patriotic-cetăţenească.
La sfîrşit, a adresat un «cuvînt de caldă mulţumire Prea Sfinţitului Nicolae, mitropo
litul Banatului care, cu timp şi fără timp a fost lîngă noi cu sfatul şi cu îndrumarea
competentă, P. S. Visarion, episcopul Aradului «care, prin sfînta liturghie oficiată
astăzi a făcut să sporească parcă bucuria încheierii acestui an şcolar», P. S. Timotei
Lugoj anul, episcop vicar, «plini de rîvnă şi de elan pentru propăşirea acestei şcoli
teologice».
După cuvîntul Părintelui Director, corul elevilor seminarişti a interpretat mai
multe bucărţi muzicale cu caracter religios, patriotic şi popular care au alternat cu
recitarea de poezii.
Orchestra seminarului a încheiat programul festiv cu cantata Republică, măreaţă
vatră, de I. Chirescu.
La sfîrşit a luat cuvîntul P. S. Episcop vicar Timotei Lugojanuil P. S. Sa a remar
cat aspectele pozitive ale activităţii din şcoală, exprimîndu-şi încrederea că elevii
care se pregătesc pentru a deveni preoţi sînt în măsură să răspundă vocaţiei
de
urmaşi ai Sfinţilor Apostoli. Arătînd grija pe care centrele eparhiale o acordă şcolii,
P S. Sa şi-a exprimat nădejdea că viitorii preoţi care se formează la Seminarul teologic dia Caransebeş vor corespunde cerinţelor actuale ale Bisericii Ortodoxe Române
şi ale patriei şi poporului nostru.
La Seminarul teologic special din Curtea de Argeş. — Serbarea de sfîrşit de
an şcolar 1975— 1976 a avut loc în ziua de 29 iunie 1976. în dimineaţa acestei zile s-a
oficiat în paraclis slujba Sfintei Liturghii de către P. S. episcop-vicar Justinian Mara
mureşanul, înconjurat de un sobor de preoţi. Răspunsurile stranei au fost date de
corul elevilor seminarişti. După oficierea Sfintei liturghii, P. S. Eipiscop Justinian îm
preună cu reprezentanţii Departamentului Cultelor şi ai autorităţilor locale s-au în
dreptat spre sala de festivităţi pentru a lua parte la serbarea de fine de an a Semi
narului teologic.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de către P. C. Arhim. prof. Chesarie Gheor-.
(jhescu, directorul Seminarului teologic special, care a făcut o trecere în revistă a anu
lui şcolar încheiat. P. C. Sa a arătat că şcoala se bucură de atenţia deosebită a Prea
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Fericitului Părinte Patriarh Justinian, atenţie arătată şi de ceilalţi ierarhi din Mitro
poliile şi Episcopiile din Transilvania şi Banat. Ca semn al deosebitei atenţii de care
se bucură Seminarul teologic din Curtea de Argeş Cuv. Sa a citat participarea P. S.
Episcop Justinian Maramureşanul la deschiderea şi închiderea anului şcolar, precum
şi vizita P. S. episcop/ Vasile Coman al Oradiei la serbarea hramului şcolii, ca repre
zentanţi ai Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, precum şi vizita I. P. S. Mitropolit
Nicolae Corneanu al Banatului. De asemenea s-a remarcat sprijinul acordat Seminarului
teologic de către Departamentul Cultelor.
în continuare, vorbitorul a arătat că la 1 februarie a.c. P. C. Pr. Ion Negruţiu,
pentru merite deosebite, a fost promovaa din funcţia de director al Seminarului teo
logic, în funcţia de inspector general patriarhal, iar în locul P. C. Sale a fost numit
director al Seminarului teologic P. C. Arhim. prof. Chesarie Gheorghescu, iar la cate
dra rămasă vacantă a fost numit profesor P. C. Pr. DănuJ Manu.
Vorbitorul a remarcat bunele rezultate obţinute la învăţătură şi disciplină de către
elevii Seminarului teologic.
După cuvîntul de deschidere, a urmat programul artistic susţinut de corul ele
vilor seminarişti sub conducerea Pr. prof. V. Frangulea. Dintre corurile interpretate
menţionăm : Taina creştinătăţii, armonizare de prof. N. Lungu, Cîntec din Oaş, prelucrare de Pr. Prof. V. Frangulea, Pămînt strămoşesc, cor de Gh. Carp., Tricolorul,
imn de Ciprian Porumbescu, La Argeş, imn de elevul seminarist Iacşa Corneliu. S-au
recitat poeziile : Horea la Albac, Rohia de Ion Alexandru şi Sîntem puternici, cit
sîntem morali de Nic. Stoian.
Reprezentantul autorităţilor de stat locale, care a luat cuvîntul, a evidenţiat
sprijinul deosebit dat în diferite ocazii de elevii Seminarului teologic, ori de cîte
ori au fost solicitaţi.
A mai exprimat frumoase aprecieri asupra activităţii desfăşurate de profesorii
şi elevii Seminarului teologic special şi reprezentantul Departamentului Cultelor.
In încheiere, a vorbit P. S. Episcop Justinian Maramureşeanul, preşedintele
comisiei de la examenele de sfîrşit de an, care a dat multe sfaturi elevilor, acum. la
finele anului şcolar, felicitîndu-i pentru bunele rezultate obţinute la 'studii şi purtare
şi recomandîndu-le păstrarea contactului neîntrerupt cu cartea şi biserica, pentru a
deveni cetăţeni buni ai Statului şi slujitori vrednici şi de nădejde ai Bisericii stră
moşeşti.
O
menţiune specială a făcut P. C. Episcop-vicar Justinian Maramureşeanul la
adresa corpului profesoral al şcolii, în frunte cu noul director, P. C. Arhim. prof.
Chesarie Gheorghescu, pentru rîvna şi competenţa instructiv-didactică şi educativmorală şi patriotică cu care şi-au îndeplinit obligaţiile profesionale faţă de elevi, ca
aceştia să devină buni slujitori ai altarelor bisericeşti din Transilvania şi vrednici
cetăţeni ai patriei.
Festivitatea de închidere a anului şcolar 1975— 1976 a luat sfîrşit cu distribuirea
premiilor şi menţiunilor la studii şi purtare elevilor sîrguincioşi, după care a avut loc
tradiţionala agapă de despărţire.

ACTIVITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE |N ÎNTRUNIRI
INTERCREŞTINE
CONTACTE ECUMENISTE LOCALE

VIZITA UNEI DELEGAŢII A PATRIARHIEI ECUMENICE
FĂCUTĂ PATRIARHIEI ROMÂNE
Intre 15— 18 mai 1976, o delegaţie a Patriarhiei Ecumenice a făcut o vizită ofi
cială Bisericii Ortodoxe Române. Delegaţia a fost condusă de I. P. S. Mitropolit Meliton:
cil Calcedonului, Exarh patriarhal extraordinar, Preşedintele Comisiei Interortodoxe
pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod al* Bisericii Ortodoxe, şi alcătuită din»
I. P. S. Mitropolit Damaschinos de Tranoupolis, directorul Centrului Patriarhiei Ecu
menice de la Chambesy — Geneva, şi secretarul Comisiei' pregătitoare pentru Sfîntul!
şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe şi P. C. Protopresbiter Georgios Tzetzis de la
Geneva.
Scopul vizitei delegaţiei Patriarhiei Ecumenice a fost acela de a discuta cu re
prezentanţii Bisericii Ortodoxe Române probleme referitoare la organizarea Sfîntului
şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe după ce înalţii oaspeţi avuseseră convorbiri
la Belgrad.
Sîmbătă, 15 mai, delegaţia Patriarhiei Ecumenice a fost întîmpinată pe Aero
portul Otopeni de I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, P. S. Episcop Nestor Seve
rineanul, Vicarul Arhiepiscopiei Craiovei, PP. CC. Părinţi Consilieri /patriarhali Con
stantin Pârvu şi Dumitru Soare.
Din partea Departamentului Cultelor erau prezenţi Dl. Prof. Eugen Munteanu,
director.
Duminică, 16 mai, membrii delegaţiei Patriarhiei Ecumenice au săvîrşit Sfînta
Liturghie în catedrala patriarhală din Bucureşti împreună cu I. P. S. Mitropolit Iustin
<tl Moldovei şi Sucevei, Preşedintele Comisiei Afacerilor Externe a Patriarhiei Româner
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, P. S. Episcop-vicar Nestor Severineanul, preoţi
şi diaconi ai catedralei.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, /. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, a
ioştit o cuvîntare în care a arătat că Biserica Ortodoxă Română este totdeauna bucu
roasă de oaspeţi, dar că bucuria pe care o trăim astăzi este cu totul specială pentru
că vizita pe care o primim este excepţională, fiind vorba de reprezentanţii aleşi ai
Patriarhiei Ecumenice, cu care Biserica noastră are legături vechi, de mai multe sute
de ani, dar şi foarte adînci, ele extinzîndu-se în toate laturile vieţii bisericeşti.
în continuare, I. P. S. Sa a prezentat personal pe cei trei oaspeţi spunînd : «Iubiţi
credincioşi, iată aveţi în faţa Dvs., pe I. P. S. Mitropolit Meliton al Calcedonului,
Exarh Patriarhal Extraordinar şi Preşedintele Comisiei interortodoxe pentru pregătirea
Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Este personalitatea cea mai cinstită,
cea mai activă, cea mai iubită din întreaga Patriarhie Ecumenică, după Sanctitatea
Sa Patriarhul Ecumenic Dimitrios.
I. P. S. Mitropolit Damaschinos de Tranoupolis este foarte tînăr, dar are la acti
vul său foarte multe şi mari realizări. Şi-a legat în deosebi numele de cea mai nouă
realizare a Patriarhiei Ecumenice, noul sediu de la Chambesy-Elvetia.
în sfîrşit, Pr. George Tzetzis de ani de zile joacă un rol din ce în ce mai mare
in Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Este prieten al Bisericii Ortodoxe Române şi
sprijinitor al nevoilor noastre».
în final, I. P. S. Sa şi-a exprimat mulţumirea că are din nou ocazia să întîlnească
pe I. P. S. Mitropolit Meliton al Calcedonului şi pe însoţitorii I. P. S. Sale, întîmpi-
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nîndu-i, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustinian, în numele Sfîn
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a întregii noastre Biserici cu tradiţionala
urare : Bine aţi venit în mijlocul nostru !
Din partea delegaţiei Patriarhiei Ecumenice a răspuns I. P. S. Mitropolit Meliton
al Calcedonului care, mai întîi, a mulţumit I. P. S. Mitropolit Iustin pentru călduroa
sele cuvinte adresat, apoi a arătat, că aduce din partea Tronului Ecumenic al Constantinopolului şi 'a Sanctităţii Sale Patriarhului Ecumenic Dimitrios I salutări că-lduroase
către Prea Fericitul Patriarh Justinian, către I. P. S. Mitropolit Iustin, către toţi ie
rarhii, clerul şi credincioşii Bisericii noastre.
în continuare, I. P. S. Sa a precizat că vizita delegaţiei Patriarhiei Ecumenice
are loc «sub auspiciile luminoase ale bucuriei nemărginite a învierii D om nului: «Hristos
a înviat», adăugind că Noi, Biserica Ortodoxă, sîntem prin excelenţă Biserica învierii.
Noi ştim să acceptăm crucea dar nu ne oprim la ea, ci trecem dincolo de cruce în
înviere. în această atmosferă de lumină a învierii se întîlnesc astăzi cele două Biserici,
a Constantinopolului şi a României. Aşa cum a spus I. P. S. Mitropolit Iustin, legă
turile dintre Bisericile noastre sînt foarte vechi şi desigur sînt sfinte, foarte sfinte.
Avem aceiaşi martiri, aceiaşi sfinţi, aceiaşi mărturisitori ai credinţei ortodoxe de
veacuri. Mînă în mînă am purces de-a lungul istoriei şi în acest moment ne aflăm aici
exact pentru a continua acest drum al istoriei, de asemenea, mînă în mînă».
în ceea ce priveşte vizita delegaţiei Patriarhiei Ecumenice, I. P. S. Mitropolit
Meliton al Calcedonului a precizat: «sîntem aici pentru a discuta cu reprezentanţii
Bisericii Ortodoxe Române probleme care privesc Sfîntul şi Marele Sinod al Bisericii
Ortodoxe care urmează să se ţină, pentru început numai o Comisie pregătitoare. Astăzi,
după-amiază, după această rugăciune comună, vom începe cu ajutorul lui Dumnezeu
convorbirile noastre». I. P. S. Sa a făcut aprecieri la adresa Bisericii Ortodoxe Române
şi a ierarhilor săi, spunînd între altele : «Noi apreciem Biserica Dvs. pentru că în toate
problemele discutate aduce contribuţii importante pentru viaţa întregii Ortodoxii şi creş
tinătăţi».
I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei este personalitatea binecunos
cută a Bisericii Ortodoxe Române, care, de peste 15 ani, reprezintă această Sfîntă
Biserică în întrunirile noastre interortodoxe şi ecumenice ajutînd şi colaborînd cu noi
în aceste probleme la care-şi aduce contribuţii deosebit de importante. întotdeauna
I. P. S. Sa aduce în aceste reuniuni un cuget frumos şi mai ales o inimă bună, fiind
bine intenţionat în aceste probleme. De fapt, I. P. S. Sa nu face decît să exprime
nobilele sentimente ale tuturor ortodocşilor români ale întregului popor, ale ierarhilor
şi clerului, pentru că noi ştim că astăzi poporul român joacă, în istoria contemporană,
un rol foarte important în problemele fundamentale ale lumii, ale păcii şi bunei înţe
legeri între toate popoarele lumii».
în duţpă-amiaza aceleiaşi zile au început la Palatul patriarhal din Bucureşti dis
cuţiile dintre delegaţia Patriarhiei Ecumenice condusă de I. P. S. Mitropolit Meliton
al Calcedonului şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române condusă de I. P. S. Mitro
polit Iustin al Moldovei şi Sucevei.
întâlnirea a avut ca scop principal să stabilească metodologia alcătuirii catalo
gului de teme al Comisiei pregătitoare pentru convocarea Sfîntului şi Marelui Sinod
al Bisericii Ortodoxe. în discuţii s-a pornit de la catalogul propus de Conferinţa panortodoxă de la Rodos din 1961 şi s-au exprimat, de ambele părţi, opinii cu privire
la tema care interesează Ortodoxia, în general, dar şi cu privire la teme care privesc
numai unele Biserici Ortodoxe naţionale.
I. P. S. Mitropolit Meliton al Calcedonului a făcut o informare generală asupra
stadiului pregătirii Sfîntului şi Marelui Sinod, arătînd că dorinţa Patriarhiei Ecume
nice, ca şi a Bisericilor Ortodoxe locale vizitate : Ierusalimul, Alexandria, Moscova,
Serbia, Georgia, Polonia este aceea a grăbirii ţinerii Comisiei pregătitoare a Sfîntului
şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care ar urma să fie scurt ca durată şi să se
ocupe de problemele urgente ale Bisericii Ortodoxe. A informat că în toamna acestui
an (octombrie) urmează să se ţină Comisia pregătitoare a Sfîntului şi Marelui Sinod
al Bisericii Ortodoxe pentru a stabili catalogul temelor şi metodologia de urmat.
I.
P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei a mulţumit I. P. S. Mitropolit
Meliton pentru informare, arătînd şi poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de Sfîntul
şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe şi anume aceea a reducerii temelor, dar a păs
trării celor mai importante ca : proclamarea autocefaliei, diaspora, raporturile cu Bise

VIAŢA BISERICEASCA

663

rica Romano-Catolică cu Bisericile Vechi Orientale şi Protestante, universalitatea şi
ctnicitatea, căsătoria, Paştele, monahismul, primirea în Ortodoxie a altor creştini,
probleme contemporane etc.
Luni, 17 mai, delegaţii Patriarhiei Ecumenice au vizitat Instituţiile centrale bise
riceşti. Membrii delegaţiei Patriarhiei Ecumenice au făcut o vizită protocolară la De
partamentul Cultelor, fiind primiţi de Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul acestui
departament, iar la orele 12 au fost reluate convorbirile dintre delegaţiile celor două
Biserici.
Discuţiile au dus la o unanimitate a opiniilor celor două delegaţii privind ne
cesitatea unui nou catalog al temelor viitorului Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe
care va fi stabilit la Comisia pregătitoare, teme care vor fi fundamentate teologic
>i vor trata cele mai arzătoare probleme ale Ortodoxiei, fără a face abstracţie de la
problemele contemporane.
în încheierea discuţiilor, conducătorii celor două delegaţii au subliniat că nu
există deosebiri fundamentale de opinii între Patriarhia Ecumenică şi Biserica Ortodoxă
Română, aceasta datorîndu-se gîndirii sănătoase ortodoxe de la Constantinopol şi de
la noi, avînd în vedere interesele mari ale Ortodoxiei, ca şi interesele Bisericii Ortodoxe
Române, în activitatea ei în mijlocul poporului român.
A urmat un schimb de daruri.
Marţi, 18 mai, delegaţia Patriarhiei Ecumenice a părăsit capitala pe calea aerului,
indreptîndu-se spre Sofia.
/
1
i
VIZITA ÎN ŢARA NOASTRĂ A UNUI GRUP DE TURIŞTI ITALIENI
în zilele de 10— 12 iulie 1976, un grup de italieni, format din pastori, teologi
şi reprezentanţi ai Bisericii Valdeze, însoţiţi de preotul ortodox Iaroslav Juvarsqy,
vice-cancelar al sinodului mitropolitan şi şeful Departamentului bisericesc al Bisericii
Ortodoxe din Cehoslovacia adjunct al secretarului general al Conferinţei Creştine
pentru Pace, au făcut o vizită în ţara noastră ca invitaţi ai Bisericii Ortodoxe Române.
: Vizita în ţara noastră a constituit doar o parte din obiectivul vizitei mai mari
pe care grupul a întreprins-o în ţările socialiste. înainte de sosirea în ţara noastră,
grupul vizitase Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, R. D. Germană şi U.R.S.S. în timpul
vizitei oaspeţii au fost însoţiţi de P. C. Pr. N. Necula, asistent la Institutul teologic
Uucureşti.
Sîmbătă 10 iulie oaspeţii au vizitat Muzeul satului, biserica Sfîntul Elefterie din
Capitală şi Mînăstirea Cernica.
Duminică 11 iulie, oaspeţii au asistat la Sfînta Liturghie săvîrşită în catedrala
patriarhală, iar după masă, s-au vizitat Mînăstirile Călldăruşani şi Ţigăneşti.
Luni 12 iulie grupul de vizitatori a fost primit de P. S. Episcop Antonie Ploieş
teanul, vicar patriarhal. Cu acest prilej P. S. Sa a făcut o succintă prezentare a vieţii
activităţii Bisericii Ortodoxe Române, insistînd asupra necesităţii ca Biserica în
activitatea ei să rămînă fundamentată pe bazele învăţăturii tradiţionale (Sfînta Scrip
tură şi Sfînta Tradiţie), care oferă suficiente argumente pentru angajarea şi sprijinirea
problemelor majore ale lumii contemporane.
A răspuns pastorul Paolo Ricca, care a mulţumit Bisericii Ortodoxe Române,
pentru ospitalitatea arătată.
în aceeaşi zi, oaspeţii au vizitat Institutul teologic, fiind primiţi de P. C. Pr.
Mircea Chialda, rectorul Institutului P. C. Sa a făcut oaspeţilor o prezentare a situaţiei
învăţămîntului teologic în Biserica Ortodoxă Română, a urmat apoi o agapă fră
ţească oferită de conducerea Institutului.
Vizita grupului de turişti italieni în ţara noastră a avut drept scop cunoaşterea
i oalităţilor la faţa locului şi modul cum îşi desfăşoară activitatea Biserica Ortodoxă
Română, membră în Conferinţa Creştină pentru Pace.
în urma vizitării Bisericilor din ţările socialiste, grupul respectiv şi-a exprimat
•dorinţa de a adera la activitatea Conferinţei Creştine pentru Pace.

ÎNTÎLNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
SESIUNEA PLENARĂ DE LA MOSCOVA A DIALOGULUI
ORTODOX-ANGLICAN
(26 iulie— 3 august 1976)
.
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După cele două sesiuni ale subcomisiilor delegaţilor ortodocşi şi anglicani ţinute
în cei doi ani precedenţi, comisia mix.tă pentru dialogul ortodox-anglican s-a reunit
la Moscova, la invitaţia Sanctităţii Sale Pimen Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia.
Dezbaterile aveau să înceapă marţi 27 iulie din pricina întîrzierii majorităţii
delegaţilor anglicani, care veneau din Australia, Africa şi Statele Unite.
Hotelul «Ucraina», unul dintre cele mai mari şi mai moderne ale Moscovei a
fost ales de Patriarhia Rusă ca să găzduiască pe cei 40 de oaspeţi (dintre care 17
delegaţi ortodocşi). Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat, Prof. N.
Chiţescu, I. Bria şi Pr. Lucian Gafton, parohul bisericii ortodoxe române din Londra..
Marţi 27 iulie dimineaţa, s-a» deschis, cum am amintit, cea mai importantă sesi
une a dialogului ortodox-anglican din 1935 încoace. Importanţa ei a constat nu numai
în faptul că au fost reprezentate principalele Biserici şi Patriarhate răsăritene orto
doxe ca şi toate Bisericile Anglicane, ci şi în rezultatele dătătoare de nădejde, care
s-au concretizat în rapoartele finale şi în Comunicatul li'nal optimist.
Programul a început cu rugăciunile rostite de cei doi co-preşedinţi ai Comisiei
— Arhiepiscopul Stilianos al Australiei, în absenţa Arhiepiscopului Athenagoras al
Marii Britanii şi al Tiatirelor, şi Episcopul Robert Runcie de <«St. Alban».
Deschiderea şedinţei s-a tăcut în prezenţa reprezentanţilor Patriarhului Pimen
al Moscovei şi a toată Rusia, Mitropolitul Nicodim al Leningradului şi Novgorodului
şi Mitropolitul Juvenalie al Tulei.
Mitropolitul Nicodim a citit un cald Mesaj de bun venit al Patriarhului Mos
covei, în care Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse îşi manifestă bucuria pentru
această adunare, exprimîndu-şi speranţa că ea va însemna un pas înainte pe calea
binecuvîntatei, dorită de atîta vreme, unire finală. El a amintit legăturile de strînsă
prietenie din trecut între cele două familii de Biserici, insistînd şi asupra faptului
că ortodocşii hu ignorează unele greutăţi cu care Anglicanismul are de luptat astăzi
în eforturile lui pentru unirea cu Biserica Ortodoxă. Printre aceste greutăţi, I. P. S..
Mitropolit Nicodim a enumerat punerea în discuţie a întregului tezaur al dog
melor ; unele curente centrifugale care se manifestă tot mai puternic în Anglicanism ; discuţiile privitoare la numărul şi validitatea Tainelor ; menţinerea autorităţii
celor 39 de Articole ; în special sensul dogmatic al Euharistiei ş; al Epiclezei; menţi
nerea lui Filioque şi relaţiile la nivel de intercomuniune cu denominaţii Protestante,
care ridică noi .probleme pentru lupta dusă în comun pentru unire de ambele Biserici.
Co-preşedintele Robert al «St. Alban» a exprimat mulţumirile călduroase ale
Bisericilor reprezentate, pentru ospitalitatea şi dragostea manifestată în această îm
prejurare de Biserica Ortodoxă Rusă. Această adunare, cea mai reprezentativă de
după al doilea război mondial, are loc astăzi organizată de Biserica Ortodoxă Rusă,.
,cu care Biserica Anglicană a avut în trecut relaţii foarte strînse, al căror simbol este
astăzi Asociaţia «Sf. Serghie şi Alban» din Londra.
In acelaşi sens a vorbit şi Mitropolitul Stilianos al Australiei, co-preşedintele
din partea ortodoxă, în'lipsa Arhiepiscopului Athenagoras. El a trimis acestuia o tele
gramă din partea Adunării, urîndu-i grabnică însănătoşire.
*
S-a numit un comitet de redactare a rapoartelor Comisiei, format din Episcopul
Graham de Truro, canonicul Allchin, preotul Mark Santer şi .preotul profesor Roger
Beckwith din partea anglicană, iar din partea ortodoxă I. P. S. Arhiepiscop Vasile
Crivoşein de Bruxelles, Prof. Romanides de la Atena şi Goşevici de la Belgrad.
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Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen a olerit fapoi o recepţie în onoarea membrilor
Comisiei, la hotelul Ucraina. Co-preşedintele Robert de «St. Alban» a toastat pentru
Patriarhul Pimen, pentru colaboratorii săi şi pentru Biserica Ortodoxă Rusă, mulţu
mind călduros pentru ospitalitate.
Patriarhul Pimen a răspuns foarte cordial, începînd priit a arăta impresia excep
ţională pe care o face asupra ortodocşilor evlavia anglicană cu fondul ei calm, mode
rat şi de sobrietate. A amintit apoi pe marii prieteni şi admiratori anglicani ai Bise
ricii Ortodoxe Ruse dn trecutul apropiat : Preotul Fines Clinton, fondatorul asociaţiei
«Sf. Serghie şi Alban», episcopul Waltere Frere de Truro, întemeietorul mînăstirii şi
colegiului Mirfield, W illiam Temple, Arhiepisoopul de Canterbury, Episcopul W illiam
Bell de Chichester — toţi de o spiritualitate foarte apropiată de aceea a
Bisericii
Ortodoxe Ruse. Patriarhul Pimen a sfîrşit calda lui cuvîntâre cu un citat dintr-un
cuvînt al vestitului gînditor anglican Palmer din secolul trecut, care a luptat mult
pentru apropierea Bisericii Anglicane de cea Rusă.
După masă s-au discutat rapoartele subcomisiei, care a lucrat în două sesiuni
problemele în legătură cu Revelaţia (în cadrul acestei subcomisii Prof. N. Chiţescu
<1 prezentat la Hania-Creta un referat mare intitulat «Inspiraţie şi Revelaţie în Sfin
tele Scripturi», arătînd deosebirile sub toate aspectele dintre cele două puncte de
vedere, ortodox şi anglican. Iar la Truro-Cornwall a schiţat modul în care se pot
apropia cele două concepţii, care s-au dezvoltat separate timp de veacuri, în refe
ratul intitulat «Revelaţia în Sfînta Scriptură»).
Subcomisia de la Hania-Creta formulase 5 principii asupra Revelaţiei şi Scrip
turii, care apoi au fost înmulţite la nouă la Truro, după ce au fost refăcute cu grijă.
Ele reprezentau principiilor fundamentale ale problemei, asupra cărora s-a căzut de
acord. La această problemă centrală s-a adăugat — aşa oum am amintit în referatul
asupra Adunării de la Truro — aceea a cunoaşterii «palamite» a lui Dumnezeu după
energiile cele necreate şi nu după esenţă, şi apoi compararea ei cu cea descrisă de
Sfîntul Ioan al Crucii, de la Apuseni, expusă în alte referate.
în discuţiile care au urmat în toată după-amiaza respectivă, s-a făcut o critică
generală atît celor 9 principii cît şi celor trei teze, ca fond şi ca formă. Episcopul
Hanson, profesor la Manchester, a opinat că «palamismul» a fost o experienţă mistică
medievală, care nu ne face să cunoaştem nimic in plus faţă de Revelaţie şi că e
puţin probabil ca ea să fie acceptată de anglicanism. A fost singurul lucru mai deo
sebit în aceste discuţii, care au fost combătute de ortodocşi şi de Graham de Truro.
Miercuri 28 iulie, membrii Comisiei au asistat 1a slujba Sfintei Liturghii între
7— 9 în biserica «Sfîntul Pimen», fiind ziua «Sfîntului Vladimir». în altar se aflau şi
trei slujitoare în ajutorul preoţilor — aşa cum am mai văzut şi în alte biserici ruseşti
la slujbe; ele erau îmbrăcate călugăreşte şi sfinţite printr-o rugăciune arhierească.
(Cu acest prilej amintesc că în afară de duminici şi sărbători, cînd membrii Comisiei
au asistat la slujba de la catedrală, în fiecare dimineaţă s-a săvîrşit o slujbă reli
gioasă — cîteodată chiar cu Liturghie şi împărtăşire la Anglicani, între orele 7— 872)După slujbă s-au reluat discuţiile asupra rapoartelor de la Creta-Truro, începînd
cu problema palamismului, în privinţa căruia cei mai mulţi anglicani s-au pronunţat
Împotrivă, cu multe menajamente, pe de o parte fiindcă este necunoscută în Bisericile
Apusene, iar pe de alta fiindcă este considerată de ele ca nebiblică (cu toate efor
turile delegaţilor ortodocşi de a o prezenta ca avînd temeiuri sigure nu numai în
Noul ci şi în Vechiul Testament). în discuţii s-a făcut o paralelă între învăţătura
unor sfinţi apuseni, ca Fer. Augustin şi alţii şi răsăriteni ca Sfinţii trei capadocieni,
— aceştia din urmă fiind citaţi în favoarea palamismului de mai tîrziu.
După amiază s-a continuat discuţia asupra cunoaşterii palamite, fără să se ajungă
la un acord definitiv. Apoi episcopul Ionathan Sherman de Long Island (Statele Unite),
co-preşedintele sub comisiei care a lucrat la Gardei City în 1974 asupra «Bisericii,
comunitate euharistică» şi la Darmouth House în 1975 asupra «Epiclezei» a făcut o
expunere substanţială asupra rapoartelor despre aceste probleme. El a arătat că pri
vitor la prima dintre ele ambele familii de Biserici sînt de acord, pe cînd în ce pri
veşte pe a doua unii teologi anglicani au ezitări. S-a amintit, în sprijinul Epiclezei,
faptul că toate Tainele se săvîrşesc prin rugăciunea de invocare a preotului. Prof.
Roger Beckwith a menţionat faptul că Conveţia de la Bucureşti-1935 a însemnat un'
moment important şi din acest punct de vedere pentru viitorul dialogului ortodoxoanglican. S-a discutat printre altele şi despre valoarea formulei biblice şi patristice,
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«Biserica, Trupul Tainic al Domnului» ca şi a formulei că‘ Biserica poate fi înnoită
— unii dintre ortodocşi susţinând că această formulă se referă numai la membrii
Bisericii şi nu la ea, de «Trup Tainic al Domnului».
Joi 29 iulie, dimineaţa, s-au continuat discuţiile asupra aceluiaşi document, făcîndu-se observaţii de fond şi de formă.
Apoi co-preşedintele Robert Runcie de Alban a anunţat o schiţă a viitoarei
activităţi a Comisiei pentru dialogul ortodoxo-anglican, expunînd-o în forma urmă
toare în numele comitetului mixt de conducere (compus din co-preşedinţii) :
1. Comitetul de conducere va .publica documentele de pînă astăzi ale Comisiei
într-un volum. El va fi prefaţat,de co-preşedinţi, după care va urma un scurt istoric
al dezbaterilor împreună cu documentele aprobate şi un apendice cu unele texte folo
site în discuţii. Acest volum se va bucura numai de autoritatea Comitetului de redac
ţie, care a şi pregătit volumul (Acest fapt a provocat unele proteste, unii membri
dorind ca el să fie pus sub autoritatea celor două Biserici).
2. Lucrarea Comisiei mixte a dialogului ortodoxo-anglicar va continua sub forma
de Comisii regionale care vor înlocui actualele sub-comisii. Ele vor fi formate din
membrii acestor subcomisii actuale, dar vor putea coopta şi alţi membri.
Co-preşedintele Robert Runcie a propus următoarele Comisii regionale : I. A Eu
ropei apusene ; II. a Americii de Nord ; III. a Balcanilor, şi IV. a Australiei.
El a mai fixat şi
unele subiecte viitoare detratat în cele 4 comisii regionale r
a) Eclesiologia ; b) Ministeriu şi preoţie; c) Comuniunea sfinţilor, — inclusiv rugă
ciunile pentru morţi şi invocarea Fecioarei Maria ; d) Unitate şi diversitate.
(Poate, a adăugat
co-preşedintele Runcie, că Comisia pentru Europa de Vest va
fi ajutată de Lambeth şi de celelalte Biserici ale regiunii).
Comisiile regionale vor pregăti rapoarte, aşa cum au procedat şi subcomisiile,
pentru a le prezenta 'la Adunarea plenară în vederea discuţiilor doctrinale mixte.
Adunarea plenară va avea loc în 1979.
Arhiepiscopul Crivoşein a arătat că continuarea lucrărilor Comisiei este de o
necesitate absolută, Arhiepiscopul Stilianos a opinat că poate că «Frăţia Sf. Serghie
şi Alban» va putea publica acest volum.
După masă s-au discutat trei probleme cuprinse în documentul despre Autoritatea
sinoadelor, adică despre lucrarea Sfîntului Duh în Sinoade, excluderea din partea
anglicanilor a formulei «Filioque» şi primirea celui de-al VH-lea Sinod ecumenic.
Arhiepiscopul Vasile Crivoşein, făcînd introducerea la aceste documente, a calificat
«agrementul» la documentul final ca «dezagrement» pentru că anglicanii au susţinut
pînă la capăt o «ierarhie a adevărurilor» — micşorînd astfel autoritatea unor Sinoade
ecumenice ca acela al VH-lea, ca fiind mai puţin «esenţiale», şi au vorbit despre
«indefectibilitatea» Bisericii în loc de «infalibilitatea» ei (Acesta a fost de altfel docu
mentul cel mai discutat). Episcopul Runcie, în introducerea făcută la acelaşi docu
ment după Arhiepiscopul Vasile, a menţinut poziţia anglicană în întregime în intro
ducerea făcută din partea anglicană, afirmînd, printre altele, că anglicanii nu pot
pune pe picior de egalitate un Sinod care stabileşte doctrina hristologică, sau trinitară, cu altul care se ocupă de condamnarea lui Origen. De asemenea, după Epis
copul Runcie, Sinoadele ecumenice au fost perfecte din punctul de vedere doctrinal,
dar mai puţin perfecte din alte puncte de vedere, dînd exemplu Sinodul al III-lea
ecumenic. De aceea, anglicanii preferă termenul «indefectibilă»» celui de «infalibilă»
pentru Biserică. în ceea ce priveşte formula «Filioque», poziţia Comisiei — favora
bilă excluderii lui din Crez, aşa cum a fost la origină — a fost întărită de Raportul
Comisiei instituită de Arhiepiscopul de Canterbury, care va fi trimis spre cercetare
Adunării episcopilor Angliei, apoi Conciliului Anglican consultativ şi, în sfîrşit, Con
ferinţei de la Lambeth din 1978, care-1 va trimite în provincii şi Sinoadelor lor. Hotărîrea ultimă nu va mai avea nevoie de aprobarea specială a Parlamentului.
în discuţiile care au urmat, Episcopul Terwillger (Statele Unite) a amintit că
Biserica Episcopaliană din Statele Unite se serveşte încă din 1967 de «Liturghia pro
vizorie», care are Crezul fără «Filioque». Canonicul Every (funcţionînd la Ierusalim)
a amintit că conferinţa de la Lambeth, din 1968, a recomandat ca la revizuirea litur
gică să se studieze chestiunea scoaterii formulei «Filioque» din Crez. Canonicul Allchin
spune, în acelaşi sens, că Biserica din Walles a pregătit un document asupra aceleiaşi
probleme şi că Arhiepiscopul Ramsey a numit o Comisie din care face parte şi el
şi Episcopul Hanson pentru un raport asupra ei. Acest raport este gata şi va fi pre
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zentat Sinodului anul viitor. Episcopul Hanson a mai adăugat însă că după cum se
consideră o greşală faptul că romano-catolicismul s-a grăbit să intercaleze necanonic
«Filioque», -tot astfel trebuie să socotim o greşală omiterea lui fără nici o regulă
din Crez. Profesorul Fciirweather (Canada) a .arătat că nu trebuie să ne servim de
argumente -teologice cînd discutăm o problemă care depinde numai de argumente
canonice. Arhiepiscopul Stilianos al Australiei a spus că este o contradicţie între*
faptul că anglicanii au părăsit pe papă, dar nu şi greşelile lui dogmatice.
Vineri 30 iulie de dimineaţă s-au reluat discuţiile asupra celor două documente
de la Creta-Truro, cele «9 principii» şi cele «3 teze» fiind \modificate radical, pentru
a se afirma mai explicit continuarea lucrării Sfîntului Duh în Biserică.
Proi. Roger Beckwith a cerut să se reafirme în ele credinţa de totdeauna că
Biblia este «Cuvîntul lui Dumnezeu» şi a fost imediat combătut de Episcopul Hanson
(liberal). Teologii ortodocşi au căutaa îmbunătăţirea din nou a celor două documente,
în sensul că Biblia nu poate fi supusă criticii ca orice oarte omenească. Unii angli
cani, printre care şi Episcopul Hanson în. frunte, au insistat asupra faptului că nu
trebuie să se neglijeze, studierea critică a Bibliei, care se face de 2000 de ani ; Orto
docşii au replicat că această lucrare nu s-a oprit la graniţele Ortodoxiei, care însă
a folosit-o în limitele impuse de caracterul unei cărţi inspirată de Duhul Sfînt. S-a
inclus ideea — periferică problemei — a Revelaţiei naturale spre completarea con
textului supranatural al rapoartelor. De asemenea, s-a precizat că aşa-numitele «Cărţi
bune de citit», ta căror importanţă va fi discutată din nou de viitorul sf-înt şi mare
Sinod, au o egalitate practică cu cele canonice, dar nu teoretică.
După masă s-a discutat din nou documentul despre «Autoritatea Sinoadelor ecu
menice». Proi. R. Beckwith crede că Anglicanii au, în ce priveşte cinstirea icoanelor,
hotărîtă de Sinodul al VlI-lea ecumenic, greutăţile pe care le-ar fi avut dacă ar fi
fost vorba despre statuile (romano-catolice), pe care le combate articolul al XXII-lea
din cele 39 de articole. S-a socotit că venerarea chipurilor tridimensionale este idola
trie pentru că poate provoca ispite. S-â mai spus că chipurile Bisericii Apusene cu
trei dimensiuni ar exprima suficienţa de sine a acestei lumi, pe cînd icoanele reflec
tează cealaltă lume. Episcopul Hanson, Allcin şi alţii, au replicat că nu trebuie să
categorisim drept idolatri pe creştinii, care au venerat statuile în anumite epoci (pe
baza rolului trupului omenesc în cunoaşterea lui Dumnezeu, de pildă).
Trecînd la problema Sinoadelor ecumenice în sine, s-a observat folosirea în text
a unor expresii neobişnuite în tradiţia teologică, ca de pildă «eveniment harismatic»,.
pe care au apărat-o cu îndîrjire Arhiepiscopul Vasile Crivoşein şi profesorul Stoian
Goşevici, printr-un text al Sfîntului Ioan Gură de Aur, care spune : ‘ «Este oare Bise
rica stîlpul şi temelia adevărului ? — Adevărul revelat şi credinţa cea dreaptă sînt
stîlpul şi temelia Bisericii, fiindcă este Trupul lui Hristos şi sălaşul Sfîntului Duh».
Organul adevărului (Matei XXV III, 20) este Sinodul ecumenic. Dar infalibilitatea
Bisericii nu provine de la Sinodul ecumenic, ci Sinodul ecumenic deţine infalibili
tatea sa de la aceea a Bisericii — stîlpul şi temelia adevărului.
Sîmbătă 31 iulie dimineaţa s-au reluat discuţiile asupra celor 9 principii şi 3 teze,,
sub forma cea nouă ca şi asupra ultimului raport despre Biserică — comunitate euharistică. S-a discutat mai mult asupra expresiilor «preotul, icoană a lui Hristos» şi
«Episcopul, icoană a lui Hristos», care nu-i identifică cu Hristos, ci exprimă ideea
înlocuirii voite a Domnului, sau faptul că El se jertfeşte prin aceştia pe altar, în cali
tatea lor de căpete ii văzute de comunităţi.
După masă s-a reluat în discuţie raportul refăcut despre Epicleză. Expresia că
«Hristos va judeca Biserica», neadmisă de ortodocşi, este susţinută de unii anglicani ca
Episcopul Hanson, care spune că tot ce este omenesc este supus judecăţii dumnezeieşti.
S-au continuat discuţiile şi asupra autorităţii Sinoadelor ecumenice. Prof. Beck
with a susţinut să se menţină ca apendice ceea ce s-a spus despre infalibilitatea şi
indefectibilitatea Bisericii; de asemenea, să se menţină cele spuse în favoarea infalibilităţii Bisericii, stîlpul şi temelia adevărului.
Duminică 1 august, de dimineaţă, delegaţii au luat parte la Sfînta Liturghie săvîrşită în catedrala patriarhală cu hramul «Arătarea Domnului».
După masă s-au continuat discuţiile asupra autorităţii Sinoadelor ecumenice,
insistîndu-se la început din nou asupra atributului «indefectibilă» — anglicanii — ,
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sau «infalibilă» — ortodocşii — , sau, de astă dată, «stîlpul şi temelia adevărului» —
Beckwith şi Graham de Truro — , ca fiind biblică, nou-testamentară.
S-a revenit apoi la «Filioque» în privinţa căruia anglicanii au arătat pînă U
urmă oarecare ezitare. Canonicul Every a amintit clar că se vorbeşte despre îndoita
purcedere atît în Litania anglicană cît şi în articolul V, dar nu în «Veni Creator» —
ediţia engleză — , unde stă scris «al amîndorora», dar nu «din amîndoi». Propune
scoaterea lui din Crez şi permiterea retipăririi în ambele forme cu sau fără Filioque
— ca epocă de tranziţie. S-a reamintit că «Filioque» nu mai este necesar pentru men
ţinerea credinţei în dumnezeirea Sfîntului Duh. ca în epoca primară. Pornindu-se de
la faptul că teologii anglicani din secolele trecute au confundat purcederea Sfîntului
Duh cu trimiterea pentru a menţine «Filioque», ele au fost confundate în discuţii în
mod intenţionat şi de astă dată, chiar şi de unii ortodocşi, — ceea ce a impus inter
venţia Prof. N. Chiţescu pentru a restabili adevărul că «Filioque» se referă la origina
Duhului Sfînt şi nu la trimiterea Lui. S-a insistat asupra faptului că doctrina unor
Sfinţi părinţi ca Fericitul Augustin este favorabilă acestei erezii, dar aceasta nu
schimbă poziţia Bisericii primare. Chestiunea a rămas totuşi «deschisă».
în partea finală a şedinţei s-au aprobat textele finale revizuite asupra celor 9
principii şi 3 teze şi asupra Bisericii — comunitate euharistică.
Luni 2 august s-a lucrat toată ziua la definitivarea ultimelor rapoarte şi a comu
nicatului final.
Cu aceasta lucrările Comisiei mixte au luat sfîrşit luni seara.
Marţi 3 august a fost vizitată Mînăstirea şi muzeul Zagorsk, leagănul străve
chilor aşezări monastice din veacurile X III—XIV încoace. Apoi membrii Comisiei au
participat la masa oferită în cinstea lor de Academia duhovnicească de aici. Au
toastat Arhiepiscopul Vladimir, rectorul Academiei şi au răspuns co-preşedinţii Comi
siei, Episcopui Robert Runcie şi Arhiepiscopul Stilianos.
Membrii comisiei fuseseră împărţiţi la alegere în 5 grupe, care plecau în diferite
direcţii. Pr. N. Chiţescu a ales Kievul şi Harcovul.
Miercuri 4 august seara am plecat cu trenul la Kiev, unde am vizitat străvechile
mînăstiri Lavra Pecerska, reşedinţa lui Petru Movilă, fiu de domnitor moldovean, am
făcut plimbări pe Nipru şi am vizitat galeria catacombelor cu cele 300 de moaşte
ale sfinţilor din sec. XI, cînd a fost întemeiată Lavra. Am fost primiţi de /. P. S. Mitro
polit al Kievului, Filaret, care a oferit oaspeţilor o recepţie.
Am rămas la Kiev pînă joi seara cînd am luat trenul spre Harcov, al treilea
mare oraş al Ucrainei, după Kiev şi Lvov (Lemberg), unde am sosit Vineri 6 august,
şi am fost întîmpinaţi cu jerbe mari de flori. Programul primelor două zile a constat
în vizitarea a şase biserici din localităţile din împrejurimile Harcovului şi a cate
dralei, unde am asistat de asemenea ia o vecernie. Tot grupul de ecumenişti a rămas
foarte impresionat de primirea entuziastă pe care le-a făcut-o poporul credincios.
Sîmbătă după-masă Arhiepiscopul Nicodim ne-a oferit cîteva ore de recreere la
crîngul Harcovului, în jurul imensului lac, iar duminică dimineaţă am asistat la Litur
ghia solemnă săvârşită de înalt Prea Sfinţia Sa cu alesul şi numerosul cler al cate
dralei şi de mulţime de credincioşi. De neuitat sînt cuvintele prin care înalt Prea
Sfinţia Sa (care ne-a vizitat ţara în trecere la dus şi întors la Ierusalim anul acesta)
a făcut calde urări pentru Prea Fericitul Patriarh Justinian şi pentru Biserica şi ţara
noastră. Aceste sentimente alese faţă de Prea Fericitul Patriarh Justinian, de Bise
rica şi Ţara noastră, le-a manifestat de altfel de mai multe ori — la masa oficială
la marele hotel «Inturist», la reşedinţa înalt Prea Sfinţiei Sale, în desele convorbiri
particulare — şi în marele şi plinul de sevă duhovnicească cuvînt din catedrala Har
covului. De neuitat este, repet, primirea făcută pretutindeni cu imense jerbe de flori
pentru fiecare ecumenist, dragostea cu care înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Nico
dim ne-a înconjurat tot timpul, însoţindu-ne şi la aeroport la plecare.
Rezultatele îmbucurătoare ale acestei sesiuni a dialogului ortodoxo-anglican au
fost consemnate în următorul Comunicat, aprobat de întreaga Comisiune mixtă a l u i :
Şaptesprezece ţări şi multe naţionalităţi au fost reprezentate la întîlnirea dele
gaţilor a şapte Biserici Ortodoxe şi şapte Anglicane, cuprinzînd treizeci şi şase per
soane în total, care au locuit la hotel Ucraina-Moscova, de la 26 iulie pînă la 3 august
1976. Aceasta a fost cea din urmă şi, din multe puncte de vedere, cea mai importantă
dintre întîlnirile Comisiei mixte pentru discuţiile doctrinale între Ortodoxie şi Anglixanism, care au avut loc în ultimii cinci ani. Niciodată mai înainte n-au dezbătut
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ortodocşii şi anglicanii împreună probleme atît de serios şi pe o perioadă atît de lungă,
vi n-au fost atît de deplin reprezentate din ambele părţi la discuţii.
Am ajuns la o înţelegere, dar pe o întindere lim ita tă: Asupra unor subiecte
m eastă înţelegere depăşeşte puţin agrementul de formulă sau de cuvinte, deoarece
nu am avut posibilitatea de a discuta aceste subiecte îndeajuns de temeinic ; asupra
fillor subiecte am realizat o înţelegere mai adîncă şi mai fermă. Discuţiile au cuprins:
Biserica, comunitate euharistică» ; «Inspiraţie şi Revelaţie î i Sfintele Scripturi»; şi
(in mod provizoriu) «Autoritatea Sinoadelor ecumenice».
în cursul conversaţiilor a fost făcută de anglicani o importantă precizare, aceştia
declarîndu-se de acord cu faptul că controversata «clauză Filioque», oricare ar fi
Mioriţele sau lipsa de merite a cuprinsului său doctrinal, nu are loc în Crezul niceean.
I.iptul acesta a fost primit -cu căldură de ortodocşi ca bază pentru discuţii construc
tive pe mai departe. Asupra subiectului despre «Inspiraţie şi Revelaţie în Sfintele
Scripturi», atît ortodocşii cît şi anglicanii au fost de acord că înţelegerea la care au
n|uns «oferă Bisericilor noastre o bază solidă pentru o apropiere mai strînsă».
Discuţiile au arătat însă limpede şi faptul că mai există încă multe deosebiri
<«ire trebuiesc reduse, şi multe puncte de vedere divergente care trebuiesc depăşite
pentru ca să poată fi făcut un progres substanţial. Printre aceste dificultăţi va figura
limpede în mod proeminent subiectul hirotoniei femeilor*.
De altfel, delegaţii din ambele părţi sînt de acord că de-a lungul acestor discuţii
ti fost o binecuvîntare prilejul de a se dezvolta o mai bună cunoaştere şi înţelegere
Intre ei, pentru care aduc mulţumiri lui Dumnezeu.
Comisia intenţionează să ceară aprobarea Patriarhului ecumenic şi a Arhiepis<opului de Canterbury pentru publicarea textelor din declaraţia de acord, şi a unor
documente de susţinere a lor. De asemenea a programat continuarea pe doi ani a lucrării
ei teologice asupra textelor, pregătind rapoarte pe sub-comisii asupra «Ministeriului»,
asupra «Bisericii şi Bisericilor» şi asupra «Sfinţilor» şi «Icoanelor», în vederea pre
zentării lor la viitoarea ei adunare generală din 1979.
Toţi delegaţii au fost oaspeţi primiţi generos de Biserica Ortodoxă Rusă, sub
Inţeleapta conducere a Patriarhului Moscovei şi a toată Rusia, Pimen, şi s-au bucurat
<le faptul că au participat la cultul Bisericii sale şi că li s-a dat prilejul de a vedea
<eva din viaţa ei».
Socotim necesar ca, siirşind această expunere să adăugăm şi constatarea că cei
hei delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române s-au străduit să menţină integral doctrina
ortodoxă, să arate frumuseţile şi înălţimile ei şi să apere prestigiul căpătat şi în
i aporturile cu anglicanii de către Biserica Ortodoxă Română.
Iată acum «Declaraţia finală de agrement a Comisiei mixte doctrinale anglicanoiutodoxe» acceptată la 2 august 1976 :
I. CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU
1. Dumnezeu este şi imanent şi transcendent. în virtutea descoperirii Dumne
zeieşti de sine, omul experimentează comuniunea personală cu Dumnezeu. Prin cre
dinţă şi prin supunere el participă cu adevărat la viaţa dumnezeiească şi este unit
• u Dumnezeu în Sfînta Treime. Prin har el se bucură de făgăduinţa şi de premisele
•♦l.ivei celei veşnice. Dar oricît de strînsă ar putea fi această unire, rămine pe tot
deauna o deosebire întru totul importantă între Dumnezeu şi om, Creator şi creatură.
2. Pentru a înţelege atît transcendenţa lui Dumnezeu cît şi posibilitatea unei
•miri adevărate a omului cu El, Biserica Ortodoxă face o distincţie între esenţa dum 
nezeiască, care rămîne pentru totdeauna dincolo de înţelegerea şi cunoaşterea omu
lui şi energiile dumnezeieşti prin participarea la care omul este în comuniune cu
* (Aici este intercalată nota aceasta : «Următoarea rezoluţie a fost acceptată de Adurfare : Membrii
mtodocşi ai Comisiei doresc să declare că, dacă Bisericile Anglicane purced la hirotonia femeilor la preoţie
*«1 episcopat, faptul acesta va crea un obstacol foarte serios la dezvoltarea legăturilor noastre în viitor. Deşi
membrii anglicani sînt împărţiţi între ei asupra principiului teologic implicat aici, ei recunosc seriozitatea
• niivingcrilor ortodoxe asupra acestei probleme şi îşi iau sarcina de a face cunoscut acest lucru Biserici
lor lor»).
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Dumnezeu. Energiile dumnezeieşti sînt Dumnezeu însuşi în manifestarea de Sine.
Această distincţie nu este folosită în mod normal de anglicani, dar şi ei caută pe
diferite căi să exprime credinţa că Dumnezeu este în acelaşi -timp de neînţeles şi cu
adevărat inteligibil pentru om.
3. Pentru a descrie plinătatea sfinţirii omului şi calea pe care el participă la
viaţa lui Dumnezeu, Biserica Ortodoxă foloseşte termenul patristic theosis kala charin
(îndumnezeire după har). încă o dată, un asemenea limbaj nu este folosit în mod
normal de anglicani, unii dintre ei privindu-1 ca înşelător şi primejdios. în acelaşi
timp anglicanii recunosc că, atunci cînd ortodocşii vorbesc în felul acesta, ei fac
acest lucru cu prudenţă. Anglicanii nu resping doctrina -pe care caută s-o exprime
acest limbaj : Cu adevărat o asemenea învăţătură trebuie găsită în Liturghiile şi
imnele lor.
«

II. INSPIRAŢIA ŞI AUTORITATEA SFINTEI SCRIPTURI
4. Scripturile constituie un tot coerent. Ele sînt în acelaşi timp inspirate dum
nezeieşte şi exprimate omeneşte. Ele aduc mărturia autoritativă a Revelaţiei lui Dum
nezeu de Sine în creaţie, în întruparea Cuvîntului şi în toată Istoria mîntuirii şi ca
atare exprimă Cuvîntul lui Dumnezeu în vorbire omenească.
5. Noi cunoaştem, primim şi interpretăm Scriptura prin Biserică şi în Biserică.
Apropierea noastră de Biblie se face în supunere, aşa încît putem asculta Revelaţia
de Sine pe care Dumnezeu o dă prin ea.
6. Cărţile Scripturii cuprinse în Canon sînt autoritative pentru că ele exprimă
cu adevărat descoperirea lui Dumnezeu, pe care Biserica o recunoaşte în ele. Auto
ritatea lor nu este determinată de vreunele teorii deosebite privind autoritatea acestor
cărţi ori împrejurările istorice în care au fost scrise. Biserica este atentă la rezul
tatele cercetărilor ştiinţifice privind Biblia, din orice parte ar v e n i; dar ea le atestează
în lumina experienţei ei şi a înţelegerii credinţei ca un tot.
7. Biserica crede în originea apostolică a Nou-lui Testament, întrucît cuprinde
mărturia celor ce au văzut pe Domnul.
8. Atît Biserica Ortodoxă cît şi cea Anglicană fac o deosebire între cărţile
canonice ale Vechiului Testament şi cărţile Deuterocanonice (altfel numite «Anaginoskomena»), deşi Bisericile Ortodoxe nu s-au pronunţat în mod oficial asupra
naturii acestei deosebiri aşa cum s-a făcut în Articolele anglicane. Ambele Biserici
sînt de acord în ce priveşte cărţile Deuterocanonice că sînt bune pentru zidirea
sufletească şi ambele, şi mai ales Biserica Ortodoxă, te folosesc la slujbe.
III. SCRIPTURĂ ŞI TRADIŢIE
9. Orice separare între Scriptură şi Tradiţie, ca şi cum ar fi tratate ca două
«izvoare ale Revelaţiei» separate, trebuie înlăturată. Ambele sînt corelative. Noi
afirmăm (I) că Scriptura este principalul criteriu prin care Biserica atestează tradi
ţiile ca să determine dacă ele fac parte cu adevărat sau nu din Sfîntă Tradiţie ; (II)
că Sfîntă Tradiţie completează Scriptura în sensul că ea asigură integritatea mesa
jului biblic.
10. (I) Prin termenul «Sfîntă Tradiţie» noi înţelegem toată viaţa Bisericii în
Duhul Sfînt. Această Tradiţie se exprimă în învăţătura dogmatică, în cultul liturgic,
în disciplina canonică şi în viaţa duhovnicească. Aceste elemente împreună mani
festă unica şi indivizibila viaţă a Bisericii.
(II) De o supremă importanţă este tradiţia dogmatică, care este în substanţa
ei neschimbătoare. Căutînd să vestească omenirii adevărul mîntuitor, Biserica, pen
tru fiecare generaţie, se foloseşte de limbajul contemporan şi în acest scop de mij
loacele contemporane de gîndire ; dar această folosire trebuie să fie atestată totdeauna
de standardul Scripturii şi al definiţiilor dogmatice ale Sinoadelor ecumenice. Gîndirea (<pp6v7j{xa) Părinţilor, metoda lor teologică, terminologia şi modurile lor de ex
presie, au cea mai mare importanţă .atît în Biserica Ortodoxă cît şi în cea Anglicană.
(III) Expresiile liturgice şi canonice ale Tradiţiei pot diferi, întrucît sînt inte
resate de situaţii deosebite ale poporului lui Dumnezeu, în diferite perioade istorice
şi în felurite locuri. Tradiţiile liturgice şi canonice Tămîn neschimbate întrucît în
trupează adevărul 'neschimbător al Revelaţiei dumnezeieşti şi răspund la nevoile
neschimbătoare ale omenirii.
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11. Biserica nu poate defini dogme care n-au temei atît în Sfînta Scriptură cît
şi în Sfînta Tradiţie, dar are puterea, în special prin Sinoadele ecumenice, să for
muleze adevărurile de credinţă mai exact şi mai precis atunci cînd nevoile Bisericii
cer acest lucru.
12. Înţelegerea Scripturii şi a Tradiţiei cuprinsă în acest document oferă Bise
ricilor noastre o bază solidă pentru o apropiere mai strînsă.
IV. AUTORITATEA SINOADELOR
13. Sîntem de acord că noţiunile de Biserică şi Scriptură sînt inseparabile.
Scripturile cuprind mărturia Profeţilor şi a Apostolilor despre Revelaţia de Sine pe
care Dumnezeu-Tatăl a făcut-o prin Fiul Său în Sfîntul Duh. Sinoadele menţin această
mărturie şi-i dau o interpretare autoritativă. Noi recunoaştem (lucrarea Sfîntului Duh
in Biserică nu numai în Scripturi ci şi în Sinoade, şi în întreg procesul prin care
Scripturile şi Sinoadele au fost primite ca autoritative. în acelaşi timp mărturisim
că Tradiţia Bisericii este una vie, în care
Duhul îşi continuă lucrarea Sa de men
ţinere a adevăratei mărturii la Revelaţialui Dumnezeu, —
credinţă încredinţată
( indva Sfinţilor.
14. Noi amintim că membrii anglicani, acceptînd decretele Sinoadelor al V-lea,
«il Vl-lea şi al Vll-lea, au fost obişnuiţi de mult să <pună un accent mai mare pe
primele patru şi cred că concepţia despre o «ordine» sau «ierarhie» a «adevărurilor»
poate fi cu folos aplicată la hotărîrile Sinoadelor. Membrii ortodocşi cred că această
concepţie este în opoziţie cu unitatea de credinţă în general, deşi recunosc o gra
daţie ca importanţă în practică.
9
15. Ortodocşii privesc Sinodul al Vll-lea ca de o importanţă egală cu celelalte
Sinoade ecumenice. Ei înţeleg formele pozitive ale venerării icoanelor ca o expresie
a credinţei în întrupare.
Tradiţia anglicană acordă o valoare pozitivă asemănătoare ordinei create, şi
locului trupului şi lucrurilor materiale în cult. Ca şi ortodocşii, anglicanii văd aceasta
ca un corolar al doctrinei întrupării. Membrii anglicani ai acestei subcomisii pri
mesc deciziile celui de al Vll-lea Sinod ecumenic întrucît ele constituie o apărare
<i doctrinei întrupării. Ei sînt de acord că venerarea icoanelor aşa cum e practicată
in Răsărit nu trebuie înlăturată, dar nu cred că aceasta poate fi cerută de la toţi
creştinii.
Este limpede că discutarea mai departe a celui de-al şaptelea Sinod şi a icoa
nelor este necesară în dialogul între ortodocşi şi anglicani, ca şi chipurile cu trei
dimensiuni din Apus şi picturile religioase, pe care nu le-am discutat în mod adecvat.
16. Noi sîntem de acord că, conform Scripturilor şi Sfinţilor Părinţi, plinătatea
adevărului a fost dată Bisericii. Ea este Templul lui Dumnezeu, în care sălăşlu
ieşte Duhul lui Dumnezeu, Stîlpul şi temelia adevărului. Hristos a făgăduit că va fi
cu ea pînă la sfîrşitul veacurilor şi că Duhul Sfînt o va conduce la tot adevărul
(I Cor. III, 16 ; I Tim. III, 15 ; Matei XXV III, 20 ; Ioan XVI, 13).
17. Atît anglicanii cît şi ortodocşii sînt de acord că infailibilitatea nu este pro
prietatea vreunei instituţii sau persoane particulare în Biserică, ci că făgăduinţele
lui Hristos au fost făcute întregii Biserici. Ecumenicitatea Sinoadelor este manifeslată prin acceptarea lor de Biserică. Pentru ortodocşi, Sinodul ecumenic nu este o
Instituţie, ci un eveniment haric în viaţa Bisericii şi este expresia cea mai înaltă
a infailibilităţii Bisericii.
18. Este limpede că adîncirea şi discutarea acestor chestiuni şi a altora pe
mai departe va fi necesară. Printre punctele pe care trebuie să le luăm în consi
derare, sînt următoarele :
a) Folosirea cuvintelor «infailibil» şi «indefectibil» în discutarea Ecleziologiei
este de origine medievală şi, respectiv, apuseană modernă.
b) Pentru anglicani, concepţia despre infailibilitate a primit asocieri nefericite
din pricina definiţiei Conciliului Vatican I şi a felului în care a fost exercitată
autoritatea papală. Pentru ortodocşi, conceptul de indefectibilitate are asociaţii am
bigue din pricina căii în care a fost folosit în teologia modernă.
c) O evaluare teologică este cerută de procesele prin care a fost recunoscută
>i primită învăţătura Sinoadelor.
v
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V. CLAUZA «FILIOQUE»

19. Chestiunea lui Filioque este în primă instanţă o chestiune a cuprinsului Cre
zului, adică sumarul articolelor de credinţă, care trebuiesc mărturisite de toţi. în crezul
niceoconstantinopolitan (de obicei numit Crezul niceean) din 325 şi 381, cuvintele
«care purcede de la Tatăl» sînt o afirmaţie a originii şi firii dumnezeieşti a Sfîntului
Duh, paralelă cu afirmaţia "originei şi naturii dumnezeieşti a Fiului, cuprinsă în cuvin
tele «născut, nu făcut, de o fiinţă cu Tatăl». Cuvîntul eY.7copeo6fj.evov (care purcede) cum
este folosit în Crez, arată modul de neînţeles al originii Duhului din Tatăl, care folo
seşte felul de vorbire al Scripturii (Ioan XV, 26). El arată că Duhul provine din Tatăl
într-uri chip care nu este acela al naşterii.
20. Chestiunea originii Sfîntului Duh trebuie deosebită de aceea a misiunii în
lume. Noi trebuie să înţelegem ca referire la misiunea Duhului textele biblice, care
vorbesc şi despre Tatăl (Ioan XIV, 26) şi despre Fiul (Ioan XV, 26) ca trimiţînd
(7t£fi.<peiv) pe Sfîntul Duh.
21. De aceea membrii anglicani sînt de acord că :
a) din cauză că forma originală a Crezului se referă la origina Sf. Duh din Tatăl.
b) din cauză că clauza «Filioque» a fost introdusă în acest Crez fără autoritatea
vreunui Sinod ecumenic şi fără să aibă consimţămîntul catolic dorit şi
c) din cauză că acest Crez constituie mărturisirea publică de credinţă a poporu
lui lui Dumnezeu la Euharistie, Clauza Filioque să nu fie inclusă în acest Crez.
VI. BISERICA, COMUNITATE EUHARISTICA
22. învăţătura şi practica euharistică a Bisericilor, mărturisită la fel, constituie un
factor esenţial pentru înţelegerea care poate duce la reunire între Bisericile Ortodoxă
şi Anglicană. Această înţelegere angajează ambele Biserici ale noastre la o legătură
strînsă, care poate da baza pentru paşii pe mai departe pe calea reconcilierii şi uni
rii. în trecut a existat deja un acord considerabil între reprezentanţii celor două Biserici
ale noastre privind învăţătura despre Euharistie. Notăm îndeosebi cele şase puncte a/e
Conferinţei de la Bucureşti din 1935. Expunem acum următoarele puncte ale acordului :
23. Sensul euharistie al Bisericii afirmă prezenţa lui Iisus Hristos în Biserică, care
este Trupul Său şi în Euharistie. Prin lucrarea Duhului Sfînt, toţi credincioşii care se
împărtăşesc participă la Trupul unic al lui Hristos şi devin un trup cu El.
24. Euharistia actualizează Biserica. Comunitatea creştină are un caracter sacra
mental la bază. Biserica poate fi descrisă ca «Synaxis» ori o «ecclesia», care este în
esenţa ei o adunare cultică şi euharistică. Biserica nu este numai zidită prin Euharistie,
ci este de asemenea o condiţie pentru ea. De aceea trebuie săfii un membru credin
cios al
Bisericii pentru ca să primeşti Sfîntă împărtăşanie.
Biserica, care săvîrşeşte Euharistia, devine pe deplin ea însăşi Koinonia,
comuniune. Biserica săvîrşeşte Euharistia ca actul central al existenţei ei, în care co
munitatea eclezială, ca o realitate vie care mărturiseşte credinţa ei, primeşte realiza
rea ei.
25. Prin rugăciunea de consacrare adresată Tatălui, pîinea şi vinul devin Trupul
şi Sîngele lui Hristos cel preaslăvit prin lucrarea Sfîntului Duh în aşa fel îneît poporul
lui Dumnezeu cel credincios primind pe Hristos se hrăneşte cu El în Taină (I Cor. X, 16).
Astfel Biserica este înnoită continuu şi împlinită în membrele sale. Biserica este
în dependenţă de Duhul Sfînt şi este comunitatea vizibilă în care este cunoscut
Duhul.
26. Lucrarea euharistică a Bisericii este trecerea pascală (Passover) de la vechi
la nou. Ea anticipă şi participă cu adevărat la împărăţia veşnică şi la slava lui Dum
nezeu. Urmînd învăţătura apostolică şi patristică, noi afirmăm că elementele euharistice devin, prin harul Sfîntului Duh, Trupul şi Sîngele lui Hristos, pîinea nemuririi,
ca să ne dea iertarea păcatelor, crearea nouă şi viaţa veşnică. Sărbătoarea Bisericii
la liturghie aduce cu ea sensul realităţii veşnice care o precede, se cuprinde în ea
şi încă va veni.
?
27. în Euharistie preoţia, veşnică a lui Hristos este necontenit manifestată în
timp. Cel ce o săvîrşeşte are un îndoit ministeriu în lucrarea lui liturgică : Ca icoană
a lui Hristos, care acţionează în numele lui Hristos, faţă de comunitate, şi de aseme
nea ca un reprezentant al comunităţii, care exprimă preoţia credincioşilor. în fiecare
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sărbătorire euharistică locală, unitatea vizibilă şi catolicitatea lui Hristos este pe de
plin manifestată. Chestiunea relaţiei dintre săvîrşitor şi episcopul lui şi a aceleia din
tre episcopii ei înşişi, cere un studiu pe mai departe.
28. Euharistia îndeamnă pe credincioşi la o acţiune specifică în misiune şi la
slujirea lumii. în săvîrşirea euharistică Biserica este o comunitate mărturisitoare care
dă mărturie despre transfigurarea cosmică. Astfel Dumnezeu intră într-o situaţie isto
rică personală ca Stăpînul creaţiei şi al istoriei.
în Euharistie sfîrşitul întrerupe trecutul, aducînd judecata şi nădejdea noului Eon.
Despărţirea sau binecuvîntarea finală la liturghie nu este un sfîrşit al cultului, ci o
chemare la rugăciune şi mărturie, aşa încît credincioşii pot, cu puterea Duhului Sfînt,
să anunţe şi să transmită lumii ceea ce au văzut şi au primit în Euharistie.
VII. INVOCAREA SFÎNTULUI DUH LA EUHARISTIE
29. Euharistia este acţiunea Sfintei Treimi. Tatăl dă Trupul şi Sîngele' lui Hristos
Bisericii, prin coborîrea Duhului Sfînt, ca răspuns la rugăciunea Bisericii. Liturghia
este rugăciunea pentru ca darurile euharistice să fie date. în acest context trebuie
înţeleasă invocarea Sfnîtului Duh. Este esenţial pentru Euharistie dacă lucrarea Duhului
Sfînt este sau nu explicit exprimată. Dacă ea este rostită, epicleza exprimă lucrarea
Duhului cu Tatăl în sfinţirea elementelor ca -Trup şi Sînge al lui Hristos.
30. Sfinţirea pîinii şi a vinului rezultă din întreaga Liturghie sacramentală. Actul
sfinţirii cuprinde anumite momente precise — mulţumirea, anamneza, epicleza. Pătrun
derea cea mai adîncă a sfinţirii elementelor nu înlătură orice teorie a sfinţirii prin
formulă fie prin cuvintele de instituire, fie prin epicleză. Pentru Ortodocşi, momentul
culminant şi decisiv al sfinţirii este epicleza.
31. Unitatea membrelor Bisericii este înnoită de Duh în actul euharistie. Duhul
vine nu numai asupra elementelor, ci şi asupra comunităţii. Epicleza este o evocare
îndoită : Prin invocarea Duhului Sfînt, membrele lui Hristos sînt hrănite de Trupul şi
Sîngele Său, aşa încît pot să crească în sfinţenie şi pot fi puternici ca să arate pe
Hristos lumii şi ca să săvîrşească lucrarea Lui cu puterea Duhului. «Noi purtăm
această comoară în vase de lut». Primirea Sfintelor daruri cheamă la pocăinţă şi
ascultare. Hristos judecă pe membrele păcătoase ale Bisericii. Vremea este totdeauna
potrivită ca să înceapă judecata casnicilor lui Dumnezeu (II Cor. IV, 7 ; I Petru IV, 17).
32. Deşi Epicleza are un înţeles special în Euharistie, nu trebuie să restrîngem
acest concept numai la Euharistie. în orice Taină, rugăciunea şi binecuvîntarea Bise
ricii invocă pe Duhul Sfînt şi pe toate .aceste căi ea îl cheamă ca să sfinţească întreaga
creaţie. Biserica este acea comunitate care trăieşte din continua invocare a Duhului
Sfînt» — (Proi. N. Chiţescu)<
*
PARTICIPAREA UNEI DELEGAŢII A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA CONGRESUL «KOINONIA ŞI DIAKONIA»
între 28 iunie—5 iulie 1976, Consiliul Ecumenic al Bisericilor a organizat în
Franţa, la L'Abresle, lîngă Lyon, o întîlnire a reprezentanţilor protestanţi şi catolici
ai asociaţiilor de diaconese şi diaconi, cu tema : «Koinonia şi Diakonia» (Comuniune
şi slujire), la care Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată printr-o delegaţie
compusă din Maicile Nazaria Niţă, Stareţa mînăstirii Văratec, Pică Heruvima de la
Mînăstirea Ţigăneşti şi Doamna Prof. Ecaterina Branişte. Scopul întâlnirii a fost reorientarea activităţii acestor organisme religioase în slujirea societăţii contemporane,
folosirea experienţei fiecăr.ei asociaţii, conturarea într-o manieră mai precisă şi reîn
noită a dimensiunilor ecumenice ale diakoniei.
Din partea Bisericilor Ortodoxe au mai fost prezenţi delegaţi din Grecia şi Ser
bia. La conferinţă au participat 60 de invitaţi din circa 15 ţări ale Europei, Americii
de Nord şi de Sud, în majoritatea femei.
Deschiderea conferinţei a avut loc luni 28 iunie, comitetul de conducere al confe
rinţei fiind compus din Prof. Claude Bridel, de la Institutul teologic din LausanneElveţia, pastorul Bengt-Thure Moladner, din Paris, ca reprezentant al Alianţei ecu
menice a comunităţilor şi asociaţilor de diaconese, Dl. Rene Schaller, din Lyon, din
Comitetul iooal de organiz/are, Dl. Alexandre Gondau, de la Secretariatul «KoinoniaDiakonia», d-ra Lois Meyhoffer, din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi D-na
Emmy Scherrer, din Elveţia.
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Printre participanţi au fost şi două diaconese reprezentînd Biserica Coptă din
Egipt, care au făcut la începutul conferinţei, un istoric al diakoniei din cadrul comu
nităţii lor.
Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în grupe, conduse de cîte un reprezentant.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe a României a activat în grupele 1 şi 4 de lucru. în cadrul
discuţiilor a fost precizată noţiunea de «diakonia», în sensul că în cadrul Bisericii
Ortodoxe şi Romano-Catolite, există diaconi Hirotoniţi care slujesc şi la altar şi pe
tărîm social, iar în cadrul Bisericilor Protestante neexistînd diaconi hirotoniţi, prin
«diakonie» înţelegîndu-se numai slujirea în cadrul asociaţiilor de diaconi şi diaconiţe
din cadrul Bisericilor respective.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a răspuns la întrebările privind desfăşu
rarea activităţii de slujire socială în Biserica Ortodoxă Română, arătînd că în acti
vitatea socială, preotul este ajutat de comitetul parohial, membrii consiliului parohial
cu care rezolvă problemele de organizare a parohiei ca şi cele economice şi finan
ciare. Diaconii sînt membri ai clerului, ajutînd pe preoţi şi episcopi la oficierea servi
ciilor divine şi la rezolvarea problemelor obşteşti. La această activitate sînt antrenate
şi femeile, care fac parte din comitetele parohiale şi ale căror sarcini sînt arătate în
statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române.
Lucrările reuniunii de la L'Abresle s-au încheiat duminică 4 iulie. A doua zi, •
maicile Nazaria Niţă şi Pică Heruvima au plecat în Belgia, în localitatea Ramagnies-Chin, la Mînăstirea «Sfîntul Andrei».
Deschiderea reuniunii a avut loc în ziua de 7 iulie, la care a luat cuvîntul Maica
Claire Legrand, superioara ordinului «Sfîntul Andrei», care a arătat în cîteva cuvinte
scopul întâlnirii, care îşi propune să stabilească o colaborare între toate femeile care
au aceeaşi chemare în Biserică, fie în viaţa religioasă cultică, fie în cea de slujire
socială în cadrul societăţii.
A luat apoi cuvîntul Prof. Molander din cadrul Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor, care a arătat eforturile pe care le depune acest organism pentru unitatea
creştinilor ca şi contribuţia pe care o pot aduce femeile creştine la viaţa şi activitatea
Bisericilor şi a societăţii. S-a precizat de asemenea, că rostul acestei întîlniri este, ca
şi cea de la Abresle, împărtăşirea reciprocă a experienţei participanţilor la «Koinonia
şi Diakonia».
La această reuniune au participat 65 de persoane, călugăriţe diaconiţe şi civile
din toate confesiunile creştine.
în cursul celor 6 zile cît a durat reuniunea, s-au ţinut meditaţii privind unitatea
în credinţă, cunoaşterea în Hristos şi plenitudinea în El. Restul programului a constat
în discuţii, meditaţii, rugăciuni, cîntări, expuneri în grupe sau plenară, excursii. în
general această reuniune s-a caracterizat prin interesul ce se manifestă între cele două
forme de viaţă din Biserica creştină, viaţa de mînăstire şi viaţa femeilor în activitatea
socială. La baza acestor întîlniri rămîne cunoaşterea' reciprocă a experienţelor unei
vieţi ecumenice ca şi- preludiul vieţii de unitate ce se preconizează a fi într-un viitor
mai apropiat sau mai îndepărtat.
*
CONSULTAŢIA DE LA MONTREUX (ELVEŢIA)
Cea de-a V-a adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nai
robi a împuternicit pe secretarul general, Dr. Philip Potter, să procedeze la o consul
taţie asupra libertăţii religioase, cu participarea reprezentanţilor Bisericilor statelor
semnatare ale Declaraţiei de la Helsinki, urmînd a întocmi un raport ce va fi prezentat
Comitetului Central la viitoarea sa întîlnire.
în acest scop, s-a solicitat Bisericilor creştine din Europa, membre ale Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, rapoarte privind situaţia libertăţii religioase din ţările respec
tive, cu organizarea unei consultaţii sub egida Comisiei pentru afacerile internaţio
nale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor, consultaţie ce a avut loc la Montreux, în
Elveţia, între 24— 28 iulie 1976, la care, din partea Bisericii Ortodoxe Române, a par
ticipat P. C. Pr. Prof. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic din Bucureşti.
Lucrările consultaţiei, au fost deschise de Dr. Philip Potter, secretarul general al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, care a arătat scopul consultaţiei, insistînd asupra
apărării şi respectării drepturilor omului, ca şi a libertăţii sale religioase. Au urmat
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apoi trei expuneri scurte, prima reprezentată de Albert van den Heuwel din Olanda,
care a subliniat necesitatea punerii în practică a prevederilor acordului de la Hel
sinki, rolul pe care trebuie să-l joace Bisericile împreună, pentru apărarea drepturilor
omului, ca şi rolul Consiliului Ecumenic al Bisericilor în problema drepturilor omului.
A doua expunere a fost cea a pastorului Vidai din Spania (s-a citit în lipsa
acestuia) arătînd că în Spania declaraţiei de la Helsinki nu i se face nici o popula
ritate, fiind prezentată ca un «document eretic», iar ultima expunere a fost cea a Pr.
Vitaly Borovoi, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse, care a insistat asupra faptului
că acordul de la Helsinki alcătuieşte un tot şi trebuie considerat ca atare. Au luat
apoi parte la discuţii pe marginea expunerilor pastorul Jacques Rossel (Elveţia),
Kâroly Toth (Ungaria), Alexei Buevski (U.R.S.S.), Vitali Borovoi (U.R.S.S.), episcopul
Tibor Bartha (Uungaria), pastorul Albert Gaillard (Franţa), Witold Benedy Ktowicz
(Polonia), Armando Rocha Marquez (Portugalia) şi Dr. Philip Potter.
Luînd cuvîntul, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că «sînt îndeobşte
cunoscute ca fiind foarte bune raporturile dintre Biserică şi Stat în ţara noastră.
Aceasta se datoreşte faptului că în trecutul ei de două ori milenar, Biserica Ortodoxă
Română a fost legată profund de popor, astfel încît transformările sociale care s-au
produs în ţara noastră, după cel de-al doilea război mondial, n-a găsit Biserica se
parată de popor, ci alături de popor, fapt ce i-a permis să se integreze cu uşurinţă
în noul context Social din ţara noastră. Statul român a manifestat faţă de Biserică
o largă înţelegere cu privire la libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă, considerînd toate cultele egale în faţa legii, şi acordîndu-le aceleaşi drepturi. Datorită
acestui fapt, nici Statul român şi nici Biserica Ortodoxă Română n-au întîmpinat vreo
dificultate în aplicarea prevederilor Declaraţiei de la Helsinki cu privire la libertatea
religioasă, fiind vorba de nişte realităţi pe care le-au trăit ca atare cu mult mai înainte
de conferinţa de la Helsinki pentru pace, securitate şi cooperare».
După expunerile şi discuţiile în şedinţe plenare, participanţii s-au împărţit în
trei grupe de lucru, cu temele : Rolul Bisericii în urma conferinţei pentru pace, secu
ritate şi cooperare în Europa ; Evaluarea aplicării prevederilor Declaraţiei de la Hel
sinki în materie de libertate religioasă şi Cooperare dintre Biserici, din ţări cu
structuri sociale diferite în problema drepturilor omului.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a făcut parte din grupa I-a de lucru. Luînd
cuvîntul în cadrul acestei grupe, P. C. Pr. Dumitru Popescu a arătat că : «libertatea
religioasă nu poate fi desprinsă din contextul celorlalte drepturi cuprinse în Decla
raţia de la Helsinki» P. C. Sa a propus ca în raportul de grupă să se vorbească despre
drepturile popoarelor de a fi singure stăpîne pe soarta lor, aşa cum rezultă din cu
prinsul Declaraţiei de la Helsinki. Această propunere a fost aceptată şi redată în
raportul de grupă, în următorii termeni: «Actul final de la Helsinki acordă o impor
tanţă deosebită principiului suveranităţii internaţionale şi drepturilor popoarelor la
autodeterminare. Bisericile sînt chemate să lupte pentru afirmarea acestor drepturi
care au o semnificaţie deosebită pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colabo
rare dintre State».
Pe baza celor trei rapoarte de grupă s-a întocmit documentul final al consultaţiei
ce urmează a fi folosit de secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
ca material documentar pentru viitoarea sesiune a Comitetului central al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor.
Menţionăm de asemenea că la Consultaţia de la Montreux a fost prezentat şi
răspunsul B.O.R. către secretarul general al C.E.B. cu privire la libertatea religioasă
din ţara noastră, răspuns ce a fost apreciat în modul cel mai pozitiv, fiind multiplicat
şi difuzat participanţilor la consultaţie.
Aşa după cum remarca şi secretarul general al CEB Dr. Philip Potter, răspunsul
scoate în evidenţă climatul de libertate religioasă din ţara noastră, prin intermediul
unor date concrete.
La rîndul său, pastorul Jacques Rossel a afirmat că, după citirea răspunsului,
«constată că raporturile dintre Stat şi Biserică în România sînt unice».

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ PENTRU EUROPA CENTRALĂ ŞI
OCCIDENTALĂ

Vizita P. S. Lucian, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe române cu sediu la
Paris, la Milano. — Cu ocazia vizitei pastorale la Parohia ortodoxă română din Milano,
P. S. Episcop Lucian a fost primit de către Cardinalul Giovani Colombo din Milano.
P. S. Sa Lucian a fost prezentat Cardinalului Colombo de Mgr Franco Pissagalli, pre
şedintele Comisiei ecumenice diecezane şi de arhimandritul Mircea Clineţ, lector de
limba română la Universitatea catolică; îl însoţeau Pr. Traian Valdman şi prof. George
Trencu, respectiv parohul şi preşedintele decan al comunităţii ortodoxe române din
#

Milano.
In cuvinte de o aleasă afabilitate, cardinalul a exprimat oaspeţilor sentimentele
sale de stimă şi de dragoste frăţească, adresînd cuvinte de încurajare şi de bun augur
pentru activitatea Parohiei române şi asigurînd şi pentru viitor propria-i asistenţă
părintească

în acest sens.

Oaspeţii ortodocşi au exprimat la rîndul lor cea mai vie gratitudine pentru fra
ternitatea creştină cu care Biserica Ambroziană a înconjurat întotdeauna viaţa comu
nităţii lor religioase. Această comunitate a fost întemeiată la 9 februarie 1975 de către
credincioşii ortodocşi români din oraş, care în acea ocazie, au adresat Patriarhiei
Române cererea să fie recunoscuţi ca parohie şi să primească asistenţă religioasă de
la propria Biserică mamă din România.
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca urmare a cererii credincioşilor
înşişi, a hotărît numirea, la 1 octombrie 1975, a tînărului preot ortodox Traian Vald
man, ajuns la Milano ca bursier al Departamentului de Ştiinţe religiose al Universităţii
Catolice, ca paroh al comunităţii.
Element de deosebită valoare ecumenică este faptul că Parohia ortodoxă română
foloseşte încă de la înfiinţarea sa, pentru propriile funcţii liturgice, o capelă de cult
catolică, bisericuţa San Benedetto alle Monacho, proprietatea unui Institut imobiliar,
care, cu dragoste, a permis folosirea ei.
P. S. Lucian a venit pentru vizita pastorală cu ocazia sărbătorii ortodoxe a Ru
saliilor, care au căzut duminică 13 iulie, hramul Parohiei ortodoxe române din Milano.
Cu această ocazie, la orele 10, P. S. Episcop Lucian a săvîrşit Sfîntă liturghie, adre
sînd o cuvîntare credincioşilor ; erau de faţă Mgr. Franco Pizzagalli, reprezentând pe
Episcopul de Milano, Rev. Raniero Vinelo Cantalamesse, directorul Departamentului
de Ştiinţe Religioase al Universităţii Catolice, Arhim. Mircea Clineţ, Mgr. Enrico
Galbrati.
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Liturghia a fost urmată de o agapă frăţească care a adunat pe membrii parohiei
la «Domus Nostra» al Universităţii Catolice, iar discursurile ocazionale ţinute chiar
şi de simplii (credincioşi, au fost vibrante exipresii de profundă gratitudine faţă de
Patria mamă, faţă de Biserica strămoşească, precum şi faţă de Biserica ambroziană şi
Universitatea catolică, de rectorul ei, pentru cît s-a făcut în aceşti ani în favoarea
ortodocşilor români într-un spirit autentic ecumenic.
«

In zilele şederii sale la Milano, P. S. Lucian a vizitat monumentele creştine ale
oraşului, închinîndu-se la moaştele Sfîntului Ambrozie şi la cele ale Fericitului Augustin, al doilea mare Părinte occidental, la Pavia. Apoi, împreună cu Pr. Traian Valdman şi cu Pr. Mircea Clineţ a mers la Mînăstifea San Giulio d'Orte, săvîrşind, cu
comunitatea benedictină feminină care trăieşte aici, vecernia şi lăsînd ca omagiu
pentru stareţă, propriile mătănii călugăreşti.
«

Parohia ortodoxă română din Melbourne — Australia
Altarul străbun, nr. 2/1976. — Pe prima pagină a publicaţiei sînt menţionate
unele realizări de prestigiu ale parohiei.
— participarea în ziua de 8 martie, la festivalul folcloric Moomba, cu care
prilej s-au auzit numai cuvinte de admiraţie şi preţuire pentru tradiţiile, arta, portul
şi folclorul’ românesc.
— realizarea iconostasului, executat sub îndrumarea preotului paroh, după rînduiala ortodoxă, cu contribuţia financiară a credincioşilor şi prin rîvna şi munca
benevolă a artistului plastic Tiberiu Rusu şi a tehnicianului Mihai Ceaicovschi.
P. C. Pr. Dr. Dumitru Bodale semnează articolul Sfînta Scriptură. Autorul, după
ce dă unele explicaţii în legătură cu învăţăturile cuprinse în Sfînta Sriptură şi cu
originea cuvîntului «Biblie», arată că Sfînta Scriptură este comoara cea mai de preţ
a sufletului nostru. Ea trebuie să fie pentru fiecare dintre noi cartea cea mai însem
nată care să stea la loc de cinste în gîndul şi sufletul nostru. Dar Biblia trebuie în
ţeleasă aşa cum Dumnezeu a voit să vorbească prin ea, şi nu răstălmăcită după in
terese şi gînduri rele.
Sub semnătura Apostol, este publicată meditaţia Suflete al meu o sentimentală
aducere aminte de anii copilăriei petrecuţi pe pămîntul românesc al cărui glas stră
bun stîrneşte vii emoţii de remuşcări şi de dorinţi.
P. C. Pr. Constantin Iana dă unele explicaţii în legătură cu ceea ce trebuie în
ţeles prin expresia «frica de Dumnezeu». Autorul arată că «frica de Dumnezeu» con
stituie în Vechiul Testament garanţia faptelor morale şi sociale.
Cu totul altfel trebuia înţeleasă această expresie sau acest raport cu Dumnezeu
în Noul Testament şi mai ales în Ortodoxie. înţelegerea şi folosirea expresiei «frica
de Dumnezeu» cu sensul de smerenie este potrivită duhului Ortodoxiei în care nicio
dată nu s-a pus accentul pe frică în relaţiile omului cu Dumnezeu şi cu semenii săi.
Eliminarea fricii din sentimentul religios este cu atît mai imperativă astăzi, într-o
vreme de răcire a sentimentului 'religios şi mai ales cînd relaţiile dintre popoare nu
mai sînt şi nu mai trebuie să fie bazate pe frică.
H.
Wandaras, în articolul-reportaj O nouă întîlnire cu România, ne face cunos
cute bunele aprecieri de care s-a bucurat Ansamblul de cîntece şi dansuri româneşti
«Doina» din Bucureşti cu prilejul turneului efectuat în Noua Zeelandă.
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Din rubrica «Ştiri din viaţa parohiilor» consemnăm :
— Participarea Parohiei ortodoxe române «Sfîntul Petru şi Pavel» din Melbourne
la festivalul Moomba, fiind prima manifestare folclorică publică a românilor din Statul
Victoria ;
— Sfinţirea iconostasului bisericii, în noaptea «Sfintei învieri».
•
— Participarea Pr. Dumitru Găină şi a epitropului parohiei, Florea Mihai, ca in
vitaţi la şedinţa organizaţiei «The Good Neighbour Council of Victoria» ce funcţio
nează de 25 de ani în folosul grupurilor etnice. Şedinţa a avut loc în ziua de 23
aprilie a.c.
— în ziua de 22 martie a.c., P. C. Pr. Gabriel Popescu a fost primit în audienţă
de I. P. S. Arhiepiscop Stylianos al Bisericii Ortodoxe Greceşti din Australia.
La 4 aprilie a.c. a avut loc Adunarea generală anuală a Parohiei ortodoxe ro
mâne din Sydney.
— P. C. Pr. Constantin Iana a participat la două şedinţe ale Comitetului Comu
nităţilor Etnice din cadrul organizaţiei «Good Neighbour Council», în zilele de 18
martie şi 15 aprilie şi la şedinţa Comitetului de Artă Populară din cadrul aceleiaşi
organizaţii, în ziua de 7 aprilie.
Altarul străbun, nr. 3/1976. — Pr. Dr. Dumitru Bodale semnează articolul inti
tulat Minunile. P. C.
Sa arată că Dumnezeu, pentru a ne ajuta să-L cunoaştem mai
bine, să înţelegem mai uşor învăţăturile Sale, le însoţeşte uneori cu minuni. Sfîntă
Scriptură şi Sfîntă Tradiţie sînt pline de minuni. Sînt unele minuni pe care mintea
noastră nu le poate înţelege şi pătrunde la adînc şi nici nu va putea s-o facă, aceasta
niciodată, cît sîntem în trup pămîntesc ; le vom înţelege dacă va binevoi Dumnezeu
cînd vom fi în trup ceresc. Dacă lucrurile minunate ale lui Dumnezeu s-ar putea
înţelege întru totul de mintea noastră, ele n-ar mai fi minuni.
Articolul-evocare Gheorghe Lazăr. Ctitor al şcolii xomâneşti, semnat de Iancu
Buzilă, consemnează importanţa lui Gheorghe Lazăr (1779— 1823) pentru afirmarea
valorilor spiritualităţii româneşti şi pentruj ridicarea şi afirmarea poporului român.
Numărul 3/1976
al publicaţiei Altarul străbun mai cuprinde rubrica obişnuită
«Ştiri din viaţa parohiilor» în care sînt consemnate evenimentele mai importante
din parohiile ortodoxe române din Melbourne, Sydney, Adelaide şi Wellington. —
(N. Mitru).

DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI

PATRIARHIA MOSCOVEI
SINODUL BISERICII ORTODOXE RUSE A EXAMINAT REZULTATELE DE LA N A I
ROBI. — A V-a adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor a fost dispu
tată şi apreciată, după încheierea lucrărilor, de către toate Bisericile membre.
Sanctitatea Sa Pimen, în urma şedinţelor plenare ale Sinodului Bisericii Ortodoxe
Ruse a dat publicităţii o scrisoare în care se expune punctul de vedere al Patriarhiei
Moscovei. Scrisoarea este împărţită în trei capitole: a) Observaţii asupra unităţii
credinţei şi a mărturiei creştine; b) Comentarii asupra intervenţiei creştine asupra
vieţii socialnpolitice a epocii noastre ; c) Note privind lucrările Adunării.
VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN URSS. — I. P. S. Mitropolit Filaret al Kievului a re
cunoscut faptul că viaţa religioasă în URSS se desfăşoară normal. Fiecare cetăţean
sovietic are deplina libertate să împărtăşească sau nu o credinţă religioasă. Un co
respondent al Agenţiei de presă «Novosti» a arătat totuşi că există unele informaţii
din afară şi s-a scris în presa apuseană «despre persecuţiile religioase». înaltul ierarh
şi-a arătat indignarea faţă de vehicularea de asemenea idei, ştiut fiind faptul că
Biserica Ortodoxă Rusă, mai ales după războiul fascist de cotropire şi-a adus aportul
neprecupeţit faţă de Patrie şi strămoşi.
Referitor la organizare, I. P. S. Mitropolit Filaret a înşirat instituţiile de învăţămînt mediu şi superior ale Bisericii Ortodoxe Ruse, în general, şi pe cele ucrainiene
în special. A trecut, de asemenea, în revistă aspecte ale monahismului rus actual şi
preocupări editoriale ale Bisericii Ortodoxe Ruse.
In concluzie, cunoscutul teolog şi ierarh rus a subliniat rolul Bisericii* Ortodoxe
Ruse în spiritualitatea poporului şi convingerea ierarhilor, clerului şi credincioşilor
ruşi că pacea este bunul cel mai de preţ al oricărui popor şi avem porunca evanghe
lică a o apăra şi susţine. Aşa se explică ataşamentul total al Bisericii Ortodoxe Ruse
faţă de Actul final al Conferinţei de la Helsinki.

BISERICA ORTODOXĂ SÎRBĂ
ANUL 1975 A FOST BOGAT ÎN COMEMORĂRI. — Pentru celebrarea celor 800
de ani de la naşterea Sfîntului Sava (4 octombrie 1175) s-a format un Comitet com
pus din rectorul Seminarului «Sfîntul Sava», Dr. Duşan Kaşici, prodecanul Facultăţii
de teologie, Dr. Bl. Gardaşevici, consilierul ştiinţific al Bibliotecii Universităţii din
Belgrad, Dr. Dj. Durkovici-Iaşici, precum şi directorul Arhivelor Statului Dr. R. Vaselinovici. Serbările s-au desfăşurat în Belgrad (4 octombrie) şi în Jicia (5 oct.) unde
a fost primul sediu al Arhiepiscopiei sîrbeşti.
în afară de reprezentanţii clerici şi mireni din ţară, au fost de faţă şi reprezen
tanţi ai Mînăstirilor de la Atos, Hilandar şi Vatoped, aceasta din urmă, fiind locul
în care s-a călugărit Sfîntul Sava, precum şi ai Mînăstirii Simopetra, ctitorie a despo
tului sîrb Ion Uglieş. în acelaşi timp au fost binecuvîntaţi de P. F. Gherman după
oficirea Sfintei liturghii în catedrala patriarhală iar la serbări au luat parte reprezen
tanţii autorităţilor de stat — preşedintele Comisiei pentru relaţii Bisericeşti din R. S. F.
Iugoslavia, V. Petkovici şi consilierul Secretariatului pentru cultură, Gv. Iovanovici.
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Proigumenul Nicanor din Hilandar a spus că «numai atunci îl putem urma cum
se cuvine <pe Sfîntul Savar dacă trăim duhul lui şi ideal lui».
Proigumenul Matei din Vatoped a spus : «Sfîntul Sava s-a refugiat dintr-un schit
în Vatoped dar apoi am văzut că prin viaţa pe care o ducea îi depăşea pe toţi ai
noştri. Acest duh de evlavie îl cinstim azi».
A luat cuvîntul şi Prot. V. Tarasiev, delegatul Patriarhiei Moscovei care a spus
între altele : «Sfîntul Sava a fost în felul lui un ecumenist, unul dintre primii care
a înţeles să treacă peste deosebiri de limbă şi organizare, făcîndu-se tuturor toate».
A doua zi, 5 octombrie, la Jicia, Prof. D. Kaşici şi episcopul Vasile de Jicia, au
evocat într-un. cadru festiv atît momentele de acum 750 de ani, cînd Sfîntul Sava a
devenit aici primul arhiepiscop al Serbiei, cît şi vremurile de grele suferinţe prin
care a trecut Biserica şi poporul sîrb din aceste locuri* în timpul ocupaţiei fasciste.
în încheiere a vorbit Prea Fericitul Părinte Patriarh Gherman. Printre altele a
accentuat faptul că : «Lupta de atunci şi de acum pentru credinţă şi pentru pace între
oameni şi între popoare trebuie să fie învăţătura supremă, pe care trebuie s-o cinstim
cu toţii».
SĂRBĂTORIREA A 375 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA MÎNĂSTIRII GORNIRIA.
— în Croaţia, în sediul mînăstirii Gorni-Karlovaţ şi apoi în Mînăstirea Gorniria au
avut loc la 27— 28 august 1975, în faţa a numeroşi reprezentanţi ai conducerii de stat
şi aj vieţii bisericeşti, prăznuirea a 375 de ani de la întemeierea Mînăstirii Gorniria
care ca şi sora ei de pe coasta dalmată, Krk, a fost cel mai puternic aşezămînt de viaţă
ortodoxă, într-o vreme cînd stăpînirea turcească la sud şi propaganda unită, de mai
tîrziu la nord, au pus poporul sîrb în faţa unora dintre cele mai grele situaţii din
istoria lui.
La Krk a fost cea dintîi şcoală teologică sîrbă, şcoală care de la 1615 pînă azi
fiinţează neîntrerupt.
La Gorniria, pe înălţimile şi plaiurile unde se încrucişează două imperii, viaţa
spirituală a Serbiei şi-a organizat o puternică vatră de rezistenţă. Aici va fi sediul
Patriarhiei înainte de a se muta la Karlovitz (1713). Aici va fi patria marilor mitropoliţi Pavel Nenadovici, din secolul XV III şi Iosif Raiacici, din secolul XIX. Dar tot
aici şi unul dintre marile centre de rezistenţă antifascistă.
în 1943, Mînăstirea Gorniria a fost prefăcută în ruine iar egumenul ei Teofan
Koşanovici ucis. «Urmaşii lui de azi au refăcut totul prin jertfă şi credinţă», aşa cum
au subliniat în cuvîntul lor episcopul locului Simion şi Prea Fericitul Patriarh
Gherman.
#

BISERICA ORTODOXĂ A FINLANDEI
PREOCUPĂRI TEOLOGICE ALE ORTODOCŞILOR FINLANDEZI. — Numărul
24/1975, al revistei «Ortodoxia» organul oficial al Bisericii Ortodoxe Finlandeze sub
liniază faptul că viaţa creştină ortodoxă a credincioşilor finlandezi este de o profundă
trăire în Hristos. Preoţii îşi fac datoria, ierarhii se preocupă de activitatea pastorală
şi obştească, iar credincioşii ortodocşi sînt loiali statului şi fii devotaţi ai Bisericii.
Afară de acestea, revista cuprinde şi o serie de articole de un înalt nivel teologic,
ca de exemplu :
Autoritatea sinoadelor ecumenice, convorbiri între ortodocşi şi anglicani, de Ioan,
Mitropolit de Helsinki. Metode şi probleme deosebite asupra studiului icoanelor de
Anne Jăăskienen.
Orientările principale ale teologiei ortodoxe, de Veikqo Purmonen.
Locul femeilor în Biserică potrivit dreptului canonic şi al teologiei ortodoxe,
de Ritva Saarikivi-Kekqonen
Viaţa bisericească la Leningrad, de Petri Şarho
Taina pocăinţei, de Johannes Seppălă
Imperiul bizantin şi noţiunea Romei, de Henrik Zilliacus.
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CENTENARUL CRUCII ROŞII DIN ROMÂNIA
(1876 -1976)
%

-în după-amiaza zilei de 6 iulie a.c., a avut loc în Capitală adunarea jubiliară
consacrată sărbătoririi împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Cruce
Roşie din România (1876— 1976).
După deschiderea adunării, Dl. Ştefan Voitec, vicepreşedinte al Consiliului de
Stat, a dat citire Mesajului adresat de preşedintele ţării, Dl. Nicolae Ceauşescu, Socie
tăţii de Cruce Roşie din România cu prilejul sărbătoririi centenarului. «.Constituită
într-o perioadă de avînt al luptei poporului nostru pentru dobîndirea independenţei
de Stat a României, — spune preşedintele Nicolae Ceauşescu în mesajul său —
Societatea de Cruce Roşie a servit, încă de la începutul activităţii sale, aspiraţiile legi
time ale poporului român pentru emancipare naţională şi socială, înscriind pagini de
înalt umanism prin serviciile aduse în perioada războiului de neatîrnare din 1877, în
primul război mondial, şi în războiul de eliberare de sub dominaţia hi.tleristă şi pen
tru înfrîngerea definitivă a fascismului, precum şi în campaniile de combatere a dife
ritelor epidemii, -a secetei şi inundaţiilor, de ameliorare a stării de sănătate a ma
selor». Mesajul a fost primit cu deosebit entuziasm şi satisfacţie.
A luat apoi cuvîntul Dl. general-colonel Mihai Burcă, preşedintele Consiliului
Naţional al Societăţii de Cruce Roşie, înfăţişînd momentele cele mai semnificative ,
din activitatea Societăţii de Cruce Roşie din ţara noastră şi exprimînd, în încheiere,
profundă recunoştinţă pentru mesajul adresat organizaţiei şi pentru înalta distincţie,
acordată — Ordinul «Steaua Republicii Socialiste România» clasa I.
.într-o atmosferă însufleţită, participanţii la adunarea jubiliară au adoptat textul
unei telegrame adresată Preşedintelui Nicolae Ceauşescu.
Meritul lansării ideii înfiinţării unei instituţii internaţionale de întrajutorare
umană îi revine unui elveţian, Henri Dunant, care, în 1859, a asistat ca spectator la
crîncena bătălie de la Solferino (Italia) dintre francezi şi austrieci; adînc impresionat
de îngrozitoarele scene văzute pe cîmpul de luptă — la care au luat parte şi români
din provinciile transcarpatice, fapt consemnat şi <în folclorul românesc — Henri Dunant
a depus personal eforturi susţinute pentru ajutorarea răniţilor, scriind apoi cartea
vieţii sale, Un souvenir de Solferino, tipărită la Geneva în 1862, în care sînt „descrise
grozăviile unui cîmp de război şi se stăruie asupra datoriei faţă de răniţi.
După o serie de discuţii asupra propunerilor făcute de Henri Dunant în cartea sa,
un congres internaţional ţinut la Geneva a stabilit şi aprobat, la 31 octombrie 1863,
principiile de bază a-le organizaţiei Crucea Roşie, care avea să ia fiinţă în mod oficial
la 22 august 1864, cînd o comisie diplomatică întrunită la Geneva a adoptat «Convenţia
pentru îmbunătăţirea soartei militarilor răniţi din armatele în campanie», intrată în
istorie sub denumirea de Convenţia de la Geneva.
Practicînd încă din 1870— 1871 principiile Convenţiei de la Geneva, prin medici
şi studenţi în medicină care au îngrijit răniţi şi bolnavi din timpul războiului francoprusac şi al Comunei din Paris, România a aderat la convenţie la 18/30 XI 1874.
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La 4 iulie 1876 un comitet -provizoriu a purces la înfiinţarea Societăţii de Cruce
Roşie din România, iar la 15 iulie acelaşi an a fost adoptat statutul de funcţionare,
alegîndu-se Consiliul general şi Comitetul central al Societăţii, în care au activat frun
taşi ai vieţii publice româneşti şi medici renumiţi de atunci, ca Dimitrie Gr. Ghica,
dr. Carol DaviLa, dr. Nicolae Kreţulesou, C. A. Rosetti, Ion Ghica, dr. P. latropol ş.a.
La 8 septembrie 1876 a fost, promulgat Statutul de funcţionare, iar la 30 decembrie 1907
a dobindit personalitate juridică.
Deşi abia -înfiinţată, Crucea Roşie Română a trimis în aceeaşi lună iulie o ambu
lanţă în ajutorul răniţilor din războiul sîrbo-turc, început cu o lună mai înainte.
Un deosebit prestigiu a dobîndit -Crucea Roşie Română prin activitatea desfăşu
rată în timpul războiului de independenţă din 1877.
în anii 1885— 1886, Crucea Roşie Română a fost de asemenea la datorie.
La 30 decembrie 1906 s-a înfiinţat -«Societatea de Cruce Roşie a doamnelor din
România», care -a funcţionat paralel cu Societatea de Cruce Roşie din România», dar
în spiritul aceloraşi principii şi idealuri, pînă la 13 aprilie 1915, cînd cele două
Societăţi au fuzionat, creîndu-se «Societatea Naţională de Cruce Roşie a României»,
al cărei statut -a fost apoi aprobat la 7 mai acelaşi an, în prima 'Adunare generală
comună. Cele două Societăţi formaseră de altfel încă din anul 1913 un comitet comun
de acţiune, .pentru tot timpul cît armata română avea să fie sub arme.
în .timpul încleştărilor din primul război mondial, pentru apărarea pămînului
patriei împotriva ocupanţilor militarişti germani, pentru salvgardarea unităţii şi inte
grităţii teritoriale, Societatea Naţională de Cruce Roşie a adus un aport important
pe multiple planuri, strîngînd fonduri în scopul susţinerii războiului, organizînd nume
roase spitale de campanie în care erau îngrijiţi ostaşii răniţi sau bolnavi, cantine şi
infirmierii în gări, ajutorarea şi îngrijirea prizonierilor, asigurarea minimului de hrană
populaţiei nevoiaşe şi refugiaţilor, combaterea epidemiilor etc.
După ce la 30 decembrie 1906 fusese recunoscută ca persoană juridică, Societatea
Naţională de Cruce Roşie a României a fost recunoscută, la 13 martie 1926, ca «per
soană morală şi persoană juridică de drept public», serbînd şi semicentenarul.
între 15 şi 21 decembrie 1923 s-a organizat şi desfăşurat prima «Săptămînă a
Crucii Roşii» în Capitală şi în toate localităţile din ţară.
O frumoasă realizare a Crucii Roşii Române a fost clădirea unui monumental
local propriu în .Bucureşti, inaugurat ca sediu central la 20 noiembrie 1927.
în 1928— 1929 Crucea Roşie a desfăşurat o amplă campanie de ajutorare a popu
laţiei afectate de secetă în Moldova, iar în noiembrie 1940, o acţiune de sprijinire a
populaţiei afectate de cutremur.
După activitatea desfăşurată pe .parcursul a două decenii de pace, Crucea Roşie
a fost din nou chemată în ajutorul răniţilor, bolnavilor, prizonierilor şi refugiaţilor
din perioada celui de-al doilea război mondial, cînd a organizat un însemnat număr
de spitale, infirmerii, a-utoambulanţe, cantine, cămine, posturi de prim-ajutor, îndeplinindu-şi totodată şi îndatoririle sale internaţionale faţă de prizonierii de diferite na
ţionalităţi aflaţi în Germania, cărora le-a expediat zeci de mii de scrisori şi colete.
în perioada războiului antihitlerist, membrii Crucii Roşii au activat în cadrul
formaţiunilor sanitare şi de asistenţă socială existente, au participat la transportul
răniţilor la locurile de tratament, .au acordat asistenţă medicală populaţiei refugiate,
sărăcite şi înfometate, dînd totodată ajutor serviciilor de igienă şi profilaxie ale Minis
terului Sănătăţii sau ale armatei pentru prevenirea şi combaterea epidemiilor.
După încetarea războiului, Crucea Roşie a desfăşurat o amplă campanie în cola
borare cu Apărarea Patriotică, pentru ajutorarea populaţiei din Moldova şi Transil
vania bîntuite de secetă şi de calamităţile războiului, contribuind în acelaşi timp la
campania pentru refacerea ţării.
La 25 septembrie 1947, conducerea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a fost
încredinţată unei Comisii interimare iar în zilele de 15 şi 16 iunie 1949 a avut loc
primul congres al Crucii Roşii din România, în cadrul căruia Societatea a fost transfor
mată în organizaţie de masă cu caracter obştesc şi s-au ales Comitetul Central şi
Comitetul Executiv. Şi tot în 1949, în luna octombrie, reapare «Buletinul Crucii Roşii»,
care va avea în anii următori succesiv denumirea «Gata pentru apărarea sănătăţii»,
«Fiţi gata pentru apărarea sănătăţii», «Crucea Roşie a R.P.R.» şi apoi «Sănătatea».
în octombrie 1950 au fost înfiinţate, prin grija Societăţii de Cruce Roşie, posturi
de prim-ajutor în întreprinderi, în 1959 luînd fiinţă primele grupe sanitare la sate.
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In zilele de 7— 9 iunie 1956 a avut loc cel de-al II-lea Congres al Societăţii de
Cruce Roşie din România, în zilele de 9— 10 martie 1962, al III-lea, iar la 2 decembrie
1966 al IV-lea, fiecare din ele constituind importante prilejuri de trecere în revistă
a rezultatelor obţinute şi de stabilirea a noi şi importante sarcini.
Un eveniment de seamă în evaluarea progresivă a Societăţii de Cruce Roşie l-a
constituit Hotărîrea Secretariatului C. C. al P. C. R. din 15 februarie 1972, prin care
s-au stabilit cu claritate rolul şi looul acestei organizaţii în contextul general al dez
voltării economico-sociale din ţara noastră, principalele direcţii ale activităţii ei. La
17 februarie în plenara Consiliului Naţional al Societăţii de Cruce Roşie au fost
stabilite măsurile de aplicare a Hotărîrii din 15 februarie iar la 19 aorilie acelaşi an,
societatea de Cruce Roşie din România, a devenit membră a Frontului Unităţii Socialiste.
în cadrul celui de-al V-lea Congres al Crucii Roşii, desfăşurat în zilele de 1— 2
decembrie 1973, a fost adoptat noul statut, în care se precizează că «Societatea de
Cruce Roşie din Republica Socialistă România este o organizaţie de masă, voluntară,
cu larg caracter obştesc, cu scopuri profund umanitare, care realizează prin forme
specifice preocupările sale, mobilizarea maselor Largi ale populaţiei pentru înfăptuirea
politicii partidului şi statului nostru, de apărare a sănătăţii, precum şi ajutorarea
cetăţenilor care au suferit de pe urma calamităţilor naturale, catastrofelor şi acţiu
nilor militare. Este membră a Ligii Societăţilor de Cruce Roşie, colaborează cu Comi
tetul Internaţional al Crucii Roşii şi cu Societăţile de Cruce Roşie, Semiluna Roşie,
Leul şi Soarele Roşu, pentru aplicarea principiilor fundamentale ale Crucii R o şii;
participă la realizarea măsurilor ce decurg din Convenţiile de . la Geneva la care a
aderat Republica Socialistă România».
în anii 1970 şi 1975, formaţiunile sanitare ale Crucii Roşii au participat activ la
acţiunile de prevenire şi lichidare a urmărilor calamităţilor.
Relaţiile externe ale Societăţii de Cruce Roşie din România se caracterizează
prin dezvoltarea legăturilor cu toate societăţile naţionale de Cruce Roşie, Semilună
Roşie, Leul şi Soarele Roşu, contribuind permanent la soluţionarea problemelor Crucii
Roşii internaţionale, acordînd sprijin umanitar popoarelor care au suferit de pe urma
calamităţilor naturale sau a conflictelor armate.
La Conferinţa Internaţională a Crucii Roşii dedicată păcii, care a avut loc la
Belgrad în zilele de 10— 13 iunie 1975, Societatea de Cruce Roşie din România a fost
coautoare a raportului privind «Rolul Crucii Roşii pentru consolidarea păcii în lume», iar
la sesiunea Consiliului Guvernorilor care a avut 'loc în zilele de 21 octombrie— 1 no
iembrie 1975 la Geneva, Consiliul compus din reprezentanţi ai Societăţilor naţionale
din 29 de ţări, a fost aleasă membră în Comitetul Executiv al Ligii Societăţilor de
Cruce Roşie, Semilună Roşie, Leul şi Soarele Roşu.
în spiritul nobilelor idei de pace şi solidaritate umană care animă întreaga miş
care de Cruce Roşie, în zilele de 11— 13 mai 1976, s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările
celei de a doua -Conferinţe a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din ţările
balcanice, România devenind, — aşa cum remarca secretarul general al Ligii Societă
ţilor de Cruce Roşie, Dl. Henrik Beer, în cuvîntarea rostită cu prilejul primirii şefilor
delegaţiilor participante la această Conferinţă de către Preşedintele Nicolae Ceauşescu
la Consiliul de Stat, — «un centru ideal pentru promovarea ţelurilor Crucii Roşii
internaţionale, a principiilor colaborării dintre state şi guverne».
Datorită prestigiului internaţional dobîndit de Societatea de Cruce Roşie a Româ
niei prin intensa şi fructuoasa sa activitate, Capitala României va fi în cursul anului
viitor 1977, gazda celei de a XXIII-a Conferinţe Internaţionale a Crucii Roşii, la care
şi-au anunţat participarea organizaţii din peste 120 de ţări.
Sărbătorindu-şi centenarul, Societatea de Cruce Roşie din România, avînd în pre
zent efective care numără peste 5.120.000 membri, păşeşte în cel de-al doilea secol
al existenţei sale cu hotărîrea de a acţiona ferm «pentru promovarea idealurilor uma
nitare ale omenirii pentru întronarea în viaţa internaţională a unor relaţii noi, de
egalitate şi respect reciproc, care să chezăşuiască popoarelor că se vor putea dezvolta
libere, în condiţii de deplină securitate, 'într-o lume fără războaie şi vărsări de sînge,
o lume a păcii şi conlucrării fructuoase între naţiuni», cum se exprima Preşedintele
ţării Dl. Nicolae Ceauşescu, în îndemnul pe care l-a adresat participanţilor la Con
gresul din 1973 al Crucii Roşii.

T. N. Manolache

EVENIMENTE ŞI FAPTE DEOSEBITE
\
\
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VIZITA DE PRIETENIE A PREŞEDINTELUI NICOLAE CEAUŞESCU ÎN BUL
GARIA. — Continuînd' rodnicele întîlniri româno-bulgare la cel mai înalt nivel, pre
şedintele României, Dl. Nicolae Ceauşescu, împreună cu D-na Elena Ceauşescu a făcut
în zilele de 27 şi 28 iulie 1976 o vizită de prietenie în Bulgaria, vizită care constituie
o continuare firească a legăturilor de prietenie şi întrajutorare dintre cele două po
poare vecine, făurite în lupta comună pentru idealurile libertăţii şi independenţei na
ţionale, ale păcii şi progresului.
întîlnirile dintre preşedintele Republicii Socialiste România, Dl. Nicolae Ceauşescu,
şi preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, Dl. Todor
Jivkov, au devenit, în ultimii ani, tradiţionale, fapt subliniat în mod deosebit şi cu
prilejul recentei vizite. «Această vizită este tradiţională — spunea în toastul rostit
la Varna, preşedintele Todor Jivkov — pentru că între noi a devenit o practică deo
sebit de utilă, ca, anual, cel puţin o dată, să ne întîlnim fie pe pămîntul bulgar, fie
pe pămîntul românesc. Această tradiţie... are o importanţă deosebit de mare pentru
dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre ţările noastre vecine». «Este adevărat — a
spus în toastul său preşedintele Nicolae Ceauşescu — că întîlnirile noastre au devenit
tradiţionale şi că fiecare întîlnire, convorbirile pe care le avem, contribuie la dezvol
tarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între partidele şi popoarele noastre. Dar
aş putea spune că, de fapt, ele nu fac decît să continue relaţiile tradiţionale, stră
vechi dintre popoarele noastre. Anul viitor vom sărbători, şi unii şi alţii, un moment
important în istoria popoarelor noastre. în perioada dominaţiei otomane, popoarele
noastre au conlucrat foarte strîns, s-au întrajutorat în lupta pentru eliberare naţio
nală şi socială».
în lumina adevărurilor istorice şi a imperativelor vremii noastre, în întîlnirea din
iulie a.c. de la Varna, cei doi conducători de stat au reafirmat — aşa cum se spune
în Comunicatul dat cu acest prilej — hotărîrea guvernelor lor de a contribui la dez
voltarea în continuare a legăturilor de bună vecinătate şi a colaborării dintre ţările
balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii trainice, securităţii şi
înţelegerii.
Convorbirile la nivel înalt de la Varna au prilejuit exprimarea deplinei satisfacţii
faţă de rezultatele convorbirilor purtate de curînd de şefii guvernelor României şi
Bulgariei, concretizate prin semnarea unui important număr de documente şi măsuri
referitoare la obiective de deosebită importanţă pentru ambele ţări, cum sînt, îndeosebi
construirea în comun a Complexului hidrotehnic Turnu-Măgurele — Nicopol şi a între
prinderii de maşini grele de la Giurgiu-Ruse.
PREŞEDINTELE NICOLAE CEAUŞESCU ŞI-A PETRECUT O PARTE DIN CON
CEDIUL DE ODIHNĂ ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ. — La invitaţia CC. al P.C.U.S., Dl.
Nicolae Ceauşescu, şi-a petrecut o parte din concediul de odihnă în Uniunea Sovietică,
făcînd cu acest prilej vizite în R. S. S. Moldovenească, R. S. S. Autonomă Abhază,
R. S. S. Gruzină şi R. S. S. Armeană, fiind primit pretutindeni cu grăitoare manifestări
de simpatie şi preţuire.
în ziua de 2 august a.c., în drum spre Chişinău, Dl. Nicolae Ceauşescu, D-na Elena
Ceauşescu şi însoţitorii au făcut o scurtă vizită la complexul agroindustrial viticol
«Victoria» din raionul Kotovski. Primit cu căldură şi simpatie de cetăţenii Chişinăului,
preşedintele Nicolae Ceauşescu a avut convorbiri cu conducătorii politici ai Repu
blicii, vizitînd apoi, împreună cu D-na Elena Ceauşescu şi cu ceilalţi însoţitori, Centrala
ştiinţifică şi de producţie «Microprovod» din Chişinău, unde se fabrică aparatură elec
tronică, precum şi Expoziţia realizărilor economiei naţionale a R. S. S. Moldoveneşti.
în dimineaţa zilei de 3 august, preşedintele Nicolae Ceauşescu a plecat spre
Crimeea, sosind la Ialta, unde a avut o întîlnire cordială cu Dl. Leonid Ilici Brejnev,
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secretar general al C.C. al P.C.U.S., în cadrul căreia a fost dezbătut un larg cerc de
probleme ale evoluţiei colaborării româno-sovietice, acordîndu-se o atenţie deosebită
întăririi în continuare a relaţiilor frăţeşti dintre popoarele celor două ţări, şi examinîndu-se totodată o serie de probleme actuale ale vieţii internaţionale.
După o scurtă vizită în oraşul-erou Sevastopol, în ziua de 5 august, preşedintele
Nicolae Ceauşescu a vizitat colhozul «Prietenia între popoare», din comuna Petrovka
de pe mănoasa cîmpie a Crimeii, şi tot în aceeaşi zi a sosit în localitatea Piţunda
apoi la Tbilisi.
Salutaţi şi aclamaţi călduros la sosirea în capitala Gruziei, Tbilisi, dl. Nicolae
Ceauşescu şi d-na Elena Ceauşescu au avut în după-amiaza aceleiaşi zile convorbiri
cu conducătorii Gruziei, vizitînd apoi Academia de arte din Tbilisi şi ruinele Palatului
Metehi din străvechea parte a oraşului, străjuite de impunătoarea statuie a lui Vahtang
Gorgosali, ctitorul cetăţii Tbilisi, la sfîrşitul secolului al V-lea. Au fost vizitate apoi
Uzina metalurgică din oraşul Rustavi, important obiectiv al industriei grele, Expoziţia
realizărilor economiei naţionale a R. S. S. Gruzine, situată în unul din frumoasele
parcuri ale Tbilisului, precum şi unele monumente istorice de care sînt legate im
portante momente ale luptei îndelungate a poporului gruzin împotriva cotropirii
străine : biserica-cetate Givari, construită în secolul al IV-lea pe vîrful unui munte
din apropierea capitalei, şi mînăstirea Svetisţhofeli, construită în secolul al Vll-lea.
In ultimile două zile, preşedintele Nicolae Ceauşescu, împreună cu d-na Elena
Ceauşescu, a vizitat importante obiective economice, ştiinţifice şi culturale din R. S. S.
Armeană.
Primul obiectiv vizitat a fost celebrul Muzeu de manuscrise şi incunabule
«Matendaran» din Erevan, care posedă 9650 manuscrise întregi, peste 1850 fragmente,
circa 2000 de file din diferite cărţi, circa 200.000 de documente istorice, adevărate
comori ale culturii şi artei armene şi universale, unele din ele interesînd şi istoria
altor popoare, ca de pildă un manuscris de geografie istorică din secolul al Vll-lea
în care sînt menţionaţi şi strămoşii noştri valahi.
în aceeaşi zi, dl. Nicolae Ceauşescu şi d-na Elena Ceauşescu au vizitat complexul
istorico-arhitectonic de la Ecimiadzin, obiectivul principal fiind Catedrala Sfîntul Ecimiadzin, zidită iniţial între anii 301— 303, reclădită monumental în secolul al V-lea,
restaurată şi înfrumuseţată în decursul vremii, avînd şi un muzeu cu exponate de
deosebită valoare artistică, istorică şi culturală. In cadrul vizitei complexului, oaspeţii
români au fost întîmpinaţi şi salutaţi de Sanctitatea Sa Vasken I, Patriarhul Suprem
şi Catolicos al tuturor armenilor, care s-a născut în Bucureşti, şi-a făcut studiile
in România şi a fost slujitor al Bisericii armene din România.
în ziua de 11 august, oaspeţii români au mai vizitat în Erevan, Institutul de
cercetări ştiinţifice în domeniul maşinilor matematice şi şantierul centralei atomoelectrice de la Oktomberian, din vecinătatea Erevanului, iar în ziua de 12 august,
monumentul ridicat pe una din colinele oraşului în memoria victimelor genocidului
clin aprilie 1915, monumentul «Patria mamă» ridicat în «Parcul Victoriei» de pe o altă
colină a capitalei armene, momentul ridicat în cinstea celei de-a 50-a aniversări a
Revoluţiei Socialiste din Octombrie, Expoziţia realizărilor economiei naţionale a
R. S. S. Armene, Institutul de chimie organică fină, precum şi pitorescul centru turistic
de pe malul lacului montan Sevan, situat la o înălţime de aproape 2000 de metri.
Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi D-na Elena Ceauşescu, s-au întors în ţară în
seara zilei de 12 august, fiind întîmpinaţi cu căldură şi entuziasm de întregul popor
român.
PRIMA ÎNTILNIRE ROMÂNO-BENINEZĂ LA NIVEL ÎNALT. — O nouă şi sem
nificativă ilustrare a politicii statului nostru de solidaritate cu tinerele state care au
păşit pe calea făuririi unei vieţi noi, de întărire a raporturilor de prietenie şi conlu
crare cu popoarele africane în acţiunile pentru libertate şi progres, pentru pace şi
cooperare internaţională, o constituie vizita oficială făcută în ţara noastră în perioada
21—24 iulie 1976, de preşedintele Republicii Populare Benin, dl. Mathieu Kerekou.
Desfăşurată într-o atmosferă de caldă prietenie, înţelegere şi stimă reciprocă,*
tntîlnirile şi convorbirile între preşedinţii Nicolae‘ Ceauşescu şi Mathieu Kerekou —
primul dialog româno-beninez la nivel înalt — s-au încheiat cu rezultate fructuoase.
Republica Populară Benin, care pînă la 30 noiembrie 1975 s-a numit Republica
Dahomey, şi-a dobîndit independenţa la 1 august, 1960 fiind astăzi unul din statele
tinere ale lumii care au optat pentru calea socialistă de dez/voltare, bucurîndu-se de
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toată înţelegerea, prietenia şi sprijinul poporului român, concretizate şi prin întreaga
desfăşurare a vizitei pe care şeful statului beninez a făcut-o în ţara noastr^.
VIZITA ESTIVALĂ A «AMBASADORILOR PRIETENIEI» DIN S.U.A. — Venind
pentru prima dată în România în primăvara anului 1970, ca ziarist, dl. Harry W. Mor
gan din Houston-Texas, S.U.A, a fost captivat de frumuseţile ţării noastre şi de senti
mentele de prietenie şi der dragoste ale poporului român, şi ca urmare, ne vizitează
ţara în fiecare vară, organizînd excursii a numeroase grupuri de tineri americani, în
calitatea sa de preşedinte al Fundaţiei «Ambasadorii prieteniei».
Organizaţi în diferite formaţii artistice, numeroşi tineri din S.U.A au fost şi în
vara acestui an mesageri ai dansului şi cîntecului american în ţara noastră, susţinîndr
în cadrul programului «Ambasadorii prieteniei», frumoase spectacole ale prieteniei, la
Lereşti-Muscel, Drobeta-Turnu Severin, Băile Herculane, Timişoara, Cluj-Napoca, Tg.
Mureş, Poiana Braşov, Eforie Sud, staţiunea Olimp şi la Bucureşti.
In dimineaţa zilei de 18 august, Dl. Harry W. Morgan, preşedintele Fundaţiei
«Ambasadorii Prieteniei» şi soţia sa, d-na Cappy Morgan, director executiv al acestei
Fundaţii, au fost primiţi de dl. Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste
România, şi d-na Elena Ceauşescu. Oaspeţii americani au fost însoţiţi de Roy Meyer
şi Evelyn Meyer, Jene Maycroft şi Alice Maycroft, conducători ai unor grupuri de
tineri americani aflaţi în vizită în ţara noastră.
Oaspeţii au adresat vii mulţumiri preşedintelui Nicolae Ceauşescu pentru spri
jinul acordat programului de călătorii al grupurilor de elevi şi studenţi americani în
ţara noastră pentru calda ospitalitate cu care au fost înconjuraţi, pentru posibilitatea
ce le-a fost dată de a cunoaşte viaţa şi preocupările poporului român.
în cursul întrevederii a fost evidenţiat cu satisfacţie rolul Fundaţiei «Ambasa
dorii Prieteniei». în dezvoltarea contactelor directe între tineretul român şi american
pentru o mai bună cunoaştere între cele două popoare.
LUCRĂRILE M ARII ADUNĂRI NAŢIONALE. — în ziua de 1 iulie a.c. au fost
reluate lucrările în plen ale celei de-a treia sesiuni din cadrul celei de-a şaptea
legislaturi a Marii Adunări Naţionale.
După ce ordinea de zi a fost completată cu alte patru puncte, Marea Adunare
Naţională a examinat, a discutat şi a votat în unanimitate Legea pentru adoptarea
planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România
pe perioada 1976— 1980. Planul asigură continuarea neabătută, fermă a politicii de
industrializare socialistă a ţării, dezvoltarea intensivă a agriculturii, un vast program
de investiţii, repartizarea zonală judicioasă a forţelor de producţie, ridicarea nive
lului de trai, a gradului de civilizaţie materială şi spirituală a poporului. Aşa cum
reliefa dl. Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, în expunerea sa, «planul na
ţional unic pe următorii cinci ani asigură, în concordanţă cu direcţiile şi sarcinile
făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate, întărirea şi modernizarea în ritm
susţinut a bazei tehnico-materiale a economiei, introducerea largă a cuceririlor ştiinţei
şi tehnicii avansate, participarea tot mai intensă a României la diviziunea internaţio
nală a muncii, ridicarea eficienţei în toate sectoarele de actvitate».
In continuarea lucrărilor, Marea Adunare Naţională a dezbătut şi a adoptat, în
unanimitate, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 57 din 26 decembrie
1968, de organizare şi funcţionare a consiliilor populare, lege prin care se asigură
cadrul juridic necesar pentru continua perfecţionare a activităţii consiliilor populare şi
a comitetelor şi birourilor executive, a stilului şi metodelor lor de muncă, mărirea
răspunderii şi rolului deputaţilor consiliilor populare.
După discuţia pe articole, forul legislativ suprem al ţării a adoptat Legile pentru
aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de S ta t: Decretul nr. 169 1976
prin care a fost organizat, la nivel central, Consiliul de coordonare a producţiei bunu
rilor de larg consum, iar pe plan local, comisii de coordonare ; Decretul nr. 68 1976
prin care s-au stabilit categoriile de persoane şi condiţiile în care poate avea loc
schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate, potrivit legii, oraşe
mari, Decretul nr. 1/1976 prin care s-au precizat condiţiile de acordare a împrumutu
rilor către populaţie, pentru construirea de locuinţe proprietate personală ş.a.
Trecîndu-se la ultimele puncte înscrise pe ordinea de zi a sesiunii, Marea Adu
nare Naţională, a ales membrii ai Consiliului de Stat pe d-nii Ion Dincă şi Ion Hortopan*
Odată cu aceasta, s-a încheiat şi sesiunea a treia a celei de a şaptea legislaturi
a Marii Adunări Naţionale.

PERMANENTA LOCUIRE ŞI LEGĂTURA CU GLIA STRĂBUNĂ
Şi în această perioadă de timp, au continuat descoperiri noi, precizări de istorie,
dezgropări de obiecte, cetăţi, precum şi darea în vileag a unor preocupări filozofice şi
religioase, casnice şi edilitare.
O Grija pentru răposaţi în epoca neolitică. — Incinerare şi înmormîntare. Pe şan
tierul arheologic din preajma cetăţii Sucevei, a fost cercetată o necropolă de incineneraţie datînd din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului. Inventarul
material aflat în perimetrul zonei investigate face dovada celei mai vechi practicări a
ritualului funerar de incineraţie pe teritoriul ţării noastre.
#
Idoli din epoca neolitică. — Săpăturile arheologice efectuate recent în aşezarea
neolitică descoperită anterior la Malnaş-Băi au scos la iveală o locuinţă, numeroase
obiecte de uz casnic, idoli, obiecte de ceramică etc. aparţinînd culturii Ariuşd.
Morminte din epoca bronzului. — Pe şantierul arheologic de muncă patriotică al
tineretului, deschis în zona cartierului «Dunărea» din Galaţi, au fost descoperite mai
multe morminte străvechi. Vestigiile — după opinia cercetătorilor de la Muzeul ju 
deţean de istorie Galaţi, sub îndrumarea cărora se desfăşoară lucrările — sînt cele
mai vechi urme de vieţuire umană descoperite pînă acum pe teritoriul actual al
municipiului Galaţi. Ele datează din prima parte a epocii bronzului.
0 Mari comunităţi getodace pe meleaguri argeşene. — Mărturii materiale despre
existenţa unei mari comunităţi geto-dacice din judeţul Argeş. Săpăturile arheologice,
efectuate de un grup de specialişti ai Muzeului judeţean Argeş din Piteşti în perime
trul localităţii rurale Cepari, au relevat noi mărturii materiale ale existenţei pe aceste
meleaguri a geto-dacilor. Este vorba de identificarea unei necropole datînd din seco
lele III-II î.e.n. a unei bogate colecţii de piese ceramice, arme şi obiecte de podoabă.
Noua descoperire, căreia i se alătură alte patru necropole geto-dacice scoase anterior
la iveală de-a lungul liniei ce uneşte comunele argeşene Tigveni şi Şuiei, constituie
dovezi incontestabile că valea rîului Topolog a fost locuită din timpuri străvechi de
o mare comunitate a populaţiei geto-dacice.
ţ Din epoca lui Burebista. — Pe ogoarele comunei Gubăneşfti (Ilfov) au fost desco
perite o serie de monede de argint şi, sesizînd valoarea lor istorică, eleva Teodora
Brebu l-a trimis pe tatăl ei să informeze muzeul din Olteniţa. Cercetîndu-le, muzeo
grafii au stabilit că monedele sint greceşti şi datează de două milenii, ele purtînd pe
cele două feţe efigiile zeului Dyonisos şi ale lui Heracles.
în acelaşi loc, la 40 cm adîncime, arheologii au mai scos la iveală un vaş dacic
spart de fierul plugului, plin şi el de monede.
De asemenea, din arătură au mai fost dezgropate şi alte monede — în total
peste 200 de monede din argint, majoritatea bătute în insula Tasos, în deceniul II
al secolului I î.Hr. Ele cîntăresc 3 kilograme şi jumătate.
Tezaurul atestă, după cum apreciază muzeograful principal, Done Şerbănescu,
de la Muzeul de arheologie din Olteniţa, dezvoltarea economică şi socială la care
ajunsese societatea geto-dacă în vremea regelui Burebista.
Q Relicvele unei cetăţi dacice la Pietroasele. — Noi şi noi mărturii ale istoriei
poporului nostru, ale străvechii civilizaţii existente pe teritoriul ţării sînt scoase la
lumină de cercetările arheologilor.
Un recent simpozion cu tema «Istoria şi civilizaţia geto-dacă» a marcat un mo
ment important în activitatea studenţilor de la Facultatea de istorie a Universităţii
Bucureşti. .
#
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La Pietroasele, judeţul Buzău, unde s-a deschis un şantier-şcoală al studenţilor,
săpăturile efectuate au dat la iveală relicvele unei cetăţi dacice, prima de acest fel
descoperită în curbura Carpaţilor. «Situată pe înălţimea Gruiu, ce domină cîmpia Bu
zăului, cetatea — ce străjuia drumul dintre Transilvania şi nord-estul Munteniei, şi
ale cărei fortificaţii s-au conservat extrem de bine — este înconjurată de un şanţ şi
un val de apărare» — a precizat Prof. dr. docent Dumitru Berciu.
In interior s-a descoperit o bogată colecţie de obiecte de cult şi vase autohtone,
similare cu cele de la Sărata Monteoru şi în plus, vase ce atestă continuitatea culturii
traco-geto-dace. O nouă distinctă o constituie obiectele «de import» greceşti ce da
tează din secolul II-I î.Hr.
Dimensiunile cetăţii, suita de monede dacice şi, în special, a unor monede apar
ţinînd oraşului Istria, i-au determinat pe specialişti să considere această străveche ce
tate ca fiind centrul unei uniuni tribale. La această marcantă descoperire se adaugă o
alta, aparţinînd tot studenţilor bucureşteni. Este vorba de o inscripţie cu caractere
latine şi greceşti de la sfîrşitul secolului I î.Hr. descoperită la Ocniţa, ce atestă pen
tru prima dată, existenţa în jurul salinelor a cetăţii Buridava, cu 100 de ani înainte
de cucerirea romană.
în prezent, paralel cu continuarea lucrărilor arheologice ce promit îmbogăţirea
patrimoniului naţional cu noi mărturii ale civilizaţiei traco-geto-dace, se lucrează la
prelucrarea muzeistică a materialelor recoltate.
#
Ruinele cetăţii Capidava. — Ieşind din Topalu, prin partea de sud a localităţii,
pe o şosea pietruită, pe care parcurgem aproximativ şapte kilometri, avînd în per
manenţă Dunărea la dreapta noastră, ne apar în faţă ruinele Cetăţii Capidava, iar
în stînga, sătucul ce purta cîndva numele de Calaghiol, iar astăzi, pe cel al cetăţii,
Capidava.
Capidava, castru roman, construit în secolul al II-lea făcea parte din sistemul
de apărare pe Dunăre al împăratului Traian, care se pregătea să cucerească Dacia.
Continuă numele unei anterioare aşezări getice şi devenise un adevărat oraş, capitală
a unei aşa-zise regiuni. Pe lîngă cetate a apărut un tîrg, în epoca romană, cu meş
teşugari de diferite meserii specifice timpului, asigurînd o viaţă în plină ascensiune.
Năvălirea goţilor a distrus cetatea pe la mjlocul secolului al III-lea, dar către
sfîrşitul aceluiaşi secol aceştia fiind izgoniţi, castrul a fost refăcut şi viaţa a reintrat
în făgaşul ei.
Pe timpul imperiului roman de răsărit (numit şi bizantin) împăratul Justinian
(527—565) reface şi întăreşte fortificaţiile limitrofe şi din interiorul Dobrogei în sco
puri de apărare împotriva popoarelor migratoare.
Cetatea a fost locuită pînă în perioada feudalismului timpuriu cînd a fost pără
sită. La începutul epocii moderne a României, viaţa şi-a reluat cursul lîngă vestigiile
castrului roman, prin urmaşii locuitorilor satului.
Săpăturile pentru descoperirea ruinelor cetăţii au fost realizate în perioada
1924— 1959 de către arheologul Grigore Florescu şi reluate apoi de către fiul lui, ar
heologul Radu Florescu.' Pe timpul cercetărilor, au fost găsite inscripţii, monede,
pietre funerare, vase şi obiecte care constituie mărturii preţioase ale vieţii din castru
şi împrejurimile lui, ale obiceiurilor, meşteşugurilor, preocupărilor oştilor romane şi
ale locuitorilor acestui teritoriu.
Astăzi, se păstrează în mod excepţional şi pot fi văzute, fără eforturi de înţelegere,
zidurile cetăţii, întăriturile acestor ziduri precum şi porţile de intrare. Săpăturile din
interiorul castrului continuă. Ele vor da la iveală, în mod sigur, pe măsura ce vor
înainta, importante elemente materiale, dovezi ale vieţii locuitorilor cetăţii de-a lungul
veacurilor, atît timp cît aceasta a existat.
Printre exponatele diferitelor lăcaşuri cu caracter arheologic de pe întinsul ju 
deţului Constanţa ne întîlnim adeseori cu probe materiale ale existenţei vieţii şi
activităţii în cetatea Capidava, probe care constau în special în pietre funerare,
inscripţii, monede şi vase simple, sau de cult.
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Cea mai importantă piesă arheologică a Capidavei. Vasul cu inscripţia PETRE. —
Cu ocazia săpăturilor arheologice, efectuate în incinta cetăţii Capidava, străveche
aşezare getică şi apoi romană, de pe malul drept al Dunării, a fost scos la lumină
un vas ceramic care poartă pe el o inscripţie in limba greacă de m-are interes penitru
istorici şi filologi.
întregul umăr al vasului — datat din a doua jumătate a secolului al IX-lea, şi
prima jumătate a secolului al X-lea adică din epoca feudalismului .timpuriu — este
acoperit cu un ornament liniar închizînd mai multe registre, fiecare cuprinzînd litere
greceşti care constituie iniţialele unor cuvinte de utilitate rituală în practicile litur
gice creştine.
Mai jos este scris cu un instrument ascuţit, întregul alfabet grecesc în sens
invers, de la omega către alfa, în sensul învirtirii roţii olarului.
Deosebit de important este numele meşterului olar — Petre — pronunţat ca şi
astăzi, care apare la sfîrşitul inscripţiei. Specialiştii apreciază noua descoperire arheo
logică drept cea mai veche dovadă de limbă românească ce aruncă o 'lumină nouă
asupra trecutului nostru cultural, in special pentru epoca pe care şi-a pus pecetea.
0 Cetatea geto-dacică de la Cetăţeni. — Pînă nu demult nu se ştia că în zona sub
carpatică de miazăzi există vestigiile unor cetăţi geto-dacice cu ziduri de piatră j
erau cunoscute doar cele de dincolo de munţi. Astăzi cunoaştem astfel de cetăţi
în Oltenia, Muntenia şi Moldova.
Printre cele muntene se află aşezarea şi cetăţuia de la Cetăţenii din Vale, jud.
Argeş. Aici a fost un centru politic, militar, economic şi spiritual reşedinţa unor
căpetenii geto-dacice. O tavă deocamdată anonimă, ce a dăinuit din al treilea secol
î.Hr. pînă în al doilea secol d.Hr.
Un bogat emporium unde se strîngeau produse din aşezări învecinate sau mai
depărtate prin schimburi intertribale. între anii 280— 180 î.Hr. se importau amfore
cu vinuri, mai rar uleiuri, din insulele greceşti*de la Rodos, Cos şi Cnidos cum ne
arată ştampilele de pe torţile I o t . Se aduceau şi vinuri indigene din podgorii ce vor
fi fost unde sînt cele de astăzi. Erau transportate în amfore de provenienţă locală,
imitînd pe cele rodiene. Pe torţi'le acestora se afllă, în genere, ştampilate semne geo
metrice. Tot din Grecia provin vase de lux, mărgele colorate şi podoabe de aur.
Cetăţuia era situată în partea stîngă a rlului Dîmboviţa, la peste 700 metri înăl
ţime, fortificată prin ziduri de piatră groase de pînă la 2,50 m. Terasele înălţimii ca
şi cele de pe malurile rîului au fost locuite. Datorită schimburilor economice s-au
găsit aici şi monede bătute de geto-daci după modelul celor macedonene din seco
lele III— II î.Hr., monede ale cetăţilor pontice indicînd legăturile comerciale cu aceştia,
şi în sfîrşit, în secolul I î.Hr., monede republicane romane.
Astfel s-a descoperit aici un tezaur alcătuit din 127 monede de argint printre ele
fiind şi un denar al lui L. Cassius Longinus din anii 50. Pe această monedă este crijelit în mod clar cu litere latine scrise cu majuscule cuvîntul PETR, o denumire ce
fără de vrere ne reaminteşte de Petrodava, aşa cum o altă inscripţie MARK, pe un
fragment ceramic geto-dac găsit la Ocniţa Vîlcea, aminteşte de Marcodava, ambele
aşezări menţionate de Ptolomeu.
Faptul că s-au mai descoperit inscripţii cu litere latine majuscule la Grădiştea
Muncelului şi la mai sus menţionata Ocniţa, denotă că o parte din populaţie fodosea
scrierea; la început prin caractere greceşti şi unele semne alfabetiforme, cum ne
arată recente descoperiri de <la Cetăţeni, mai .tîrziu prin alfabetul grecesc şi cel latin.
Prezenţa alfabetului latin ne face să întrezărim pătrunderea culturii romane în
Dacia încă din cursul secolului I î.Hr.
Datorită altei monede republicane romane, descoperită de data aceasta în cetă
ţuia din vîrful muntelui, cunoaştem data şi cauza cînd şi de ce a intervenit o schim
bare în viaţa aşezării de la Cetăţeni.
lîn cuprinsul unei locuinţe turn databilă după ceramică în sec. II î.Hr. şi la
începutul secolului următor, s-a constatat prezenţa a două nivele de locuire j peste
unul s-a aşternut zidăria turnului, suprapusă la rîndul ei de arsură, cenuşă şi căr
bune, provenind de la incendierea suprastructurii de lemn, care s-a prăvălit în inte-
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riornl turnului. Aici s-a găsit ceramică şio monedă de argint puternic
arsă, emisă
în anul 88 î.Hr., a lui Q. Tdtus.
După distrugerea cetăţii şi a locuinţei turn viaţa a continuat aici fără întreru
pere. Reamintim faptul că în necropola suprastructurii de la Cetăţeni s-a găsit, într-un
mormînt de incineraţii, rămăşiţele unei cămăşi de zale de fier împodobită cu aur.
Zale ce vor fi fost purtate de o căpetenie locală, ele putînd fi datate ca şi alt'e
obiecte din mormînt în jurul anului 70.
Mormîntul, despre care este vorba, este încadrat de o vastă construcţie de piatră
ai cărei pereţi reamintesc tehnica de edificare a zidurilor cetăţii (După precizările
lui Dinu V. Rosetti — arheolog).
0 Pe locul fostei cetăţi Aegyssus. — Specialiştii de la Muzeul «Delta Dunării»
cercetează de mai multă vreme Dealul Monumentului din localitate, unde se presupune
că ar fi existat cetatea antică Aegyssus. Sondajele efectuate pînă acum au scos la
iveală frdgmente ceramice, porţiuni dintr-un fturn distrus aproape în întregime, res
turile unui zid de incintă, locuinţe de suprafaţă din epoca romanităţii tîrzii, mo. nede etc. Descoperirea acestor vestigii, ca şi speranţa de a obţine noi mărturii arheo
logice privind viaţa socială, economică şi politică din Aegyssus i-adeterminat pe
cercetătorii tulceni : G. Simion, V. Bauman, M. Adameşteanu şi alţii să continue şi
în acest an săpăturile la străvechea aşezare de la gurile Dunării. De reţinut şi faptul
că Muzeul din Tulcea şi-a propus, ca odată cu săpăturile efectuate pe dealul Monu
mentului să realizeze şi o zonă exponabi'lă în aer liber prin restaurarea şi consolidarea
unor edificii romane descoperite aici.
# Mărturii ale diferitelor epoci :
în Transilvania. — Cu prilejul săpăturilor de fundaţii pentru construirea de noi
blocuri de locuinţe în extremitatea estică a oraşului Deva aufost scoase la iveală
numeroase materiale arheologice — ceramică de diferite forme şi mărimi unelte din
piatră, metal şi os, monede dacice, de argint, monumente funerare aparţinînd unor
epoci diferite — a bronzului, fierului, perioadei stăpînirii romane în Dacia şi pînă la
feudalismul timpuriu.
—
în Uiov. — Partea de nord-est a judeţului Ilfov, mai puţin cercetată pînă
acum, oferă numeroase vestigii arheologice care atestă permanenţa poporului nostru
şi pe aceste locuri. De pildă, pe teritoriul comunelor Fierbinţi-Tîrg, Dridu, Adîncata
şi Brazii au fost identificate 44 puncte arheologice în care se găsesc nouă aşezări
neolitice cu o importantă necropolă, din aceeaşi perioadă, 12 aşezări din epoca bron
zului, trei aşezări din prima epocă a fierului — mai importantă fii::d cea de la sud
de satul Maia.
De asemenea, s-au depistat 11 aşezări din perioada de înflorire a civilizaţiei
geto-dacice, cinci aşezări din secolele IV—V şi alte cinci aşezări de tip Ciurel din
secolele V I— VII.
# Dovezi de conlocuire, pumnal scitic. — în urmă cu patru decenii, Ioan Ştirb,
din satul Firminiş, a găsit în timp ce-şi săpa via un pumnal. O simplă bănuială că
piesa ar putea fi valoroasă, l-a făcut să o păstreze cu grijă între obiectele de preţ
ale familiei. Şi iată că, recent, bănuiala săteanului a devenit certitudine, — confir
mată de specialiştii Muzeului de istorie şi artă din Zalău.
Piesa găsită de Ioan Ştirb, care a intrat în colecţia muzeului, este un pumnal
scitic din bronz — unicat şi totodată element de referinţă pentru studierea culturii
scitice pe teritoriul patriei noastre.
0 Ruinele cetăţii şi Arhiepiscopiei «Justiniana prima», de care a depins şi Epis
copia Daciei, descoperite în zilele noastre. — în apropiere de Skoplje (Macedonia) a
fost descoperită o aşezare arheologică pe care specialiştii iugoslavi o consideră a
fi «Justiniana primae», oraş fondat de Justinian I, după spusele istoricului Procopiu,
ca un omagiu adus oraşului său natal, Tauressium (actualul Taor, 50 km apropiere
de Skoplje).
Oraşul ar corespunde, după aprecierea experţilor, descrierilor făcute de vestitul
istoric bizantin. Dezvoltată pe trei nivele, aşezarea se compune din aproximativ 60 de
turnuri triunghiulare pătrate şi pentagonale, diferite edificii şi mai multe porţi. Are
o formă dreptunghiulară şi este înconjurată de un zid masiv care, în unele locuri
depăşeşte înălţimea de trei metri.
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Descoperirea pune capăt unei vechi dispute între arheologii iugoslavi privind
vatra străvechii cetăţi. Unii dintre aceşia apreciau că «Justiniana primae» s-ar fi
aflat la Leba , la vrea 50 km nord-vest de Skoplje.
ţ «Curţile domneşti» din Vaslui dau mărturii. — în perimetrul fostelor curţi dom
neşti din Vaslui, au început lucrările de săpături arheologice în vederea punerii in
valoare a zidurilor din incintă, a construcţiilor medievale anexe şi a materialelor
de epocă. încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun, în această veche urbe au existat
curţi domneşti, refăcute şi dezvoltate pe scară largă mai tîrziu de Ştefan cel Mare.
Săpăturile sînt efectuate de lucrători ai muzeului judeţean Vaslui, coordonate
direct de arheologul AI. Andronic, cercetător la Institutull de -istorie şi arheologie
«A. D. Xenopol» din Iaşi. Şi pînă acum au şi fost date la iveală monede emise de
Alexandru cel Bun, cu capul de bour, firfirici din secolele XV I— XVII, o monedă
turcească din secolul XVII, cărămizi cu frescă din epoca lui Ştefan cel Mare, plăcuţe
de ceramică smălţuită, iar unul din şanţuri a condus la un cimitir din secolul XVIII.
0 O biserică de lemn din sec. X III în Moldova. — Noi urme de viaţă materială
grăitoare, dovezi ale străvechii civilizaţii existente pe teritoriul ţării noastre au fost
puse în evidenţă prin strădaniile arheologilor noştri.
Pe teritoriul comunei Mogoşeşti-Siret (judeţul Iaşi) a fost descoperit de curînd,
un bogat tezaur monetar roman, cuprinzînd piese de argint din secolel‘e I— II. Cele
peste 800 monede se aflau depozitate într-un coif de bronz şi acesta tot de prove
nienţă romană.
în momentul de faţă, prin eforturile unui larg colectiv de specialişti ai Oficiului
judeţean Iaşi al patrimoniului cultural naţional, întreg tezaurul este restaurat, urmînd ca acesta să fie valorificat ştiinţific şi muzeistic.
La Timişoara, într-un nou şantier de construcţii din cartierul Fratelia a fost iden
tificată recent o mare necropolă de incineraţie. După primele cercetări au fost scoase
la iveală peste 90 de morminte, precum şi numeroase obiecte de ceramică şi de bronz,
ce demonstrează un grad avansat de viaţă materială.
în incinta curţii vechii biserici «Sfîntul Sava» din Iaşi au fost descoperite urme
ale construcţiei unei mînăstiri, numeroase vetre şi cuptoare de pîine, fragmente de
vase ceramice autohtone. Studiile efectuate pînă în prezent, demonstrează că noile
descoperiri arheologice aparţin primei jumătăţi a secolului al XV-lea.
Şi î i alte zone ale oraşului, în raza străzilor *C. Negri şi Arcului au fost iden
tificate urme de locuinţe, unele din epoca neolitică altele din secolele X V I— XV II
(cuptoare, depozite de cereale şi vinuri etc.).
La biserica Bogdana din Rădăuţi, monument istoric de care se leagă numele înte
meietorilor Ţării Moldovei, se efectuează de cîţiva ani complexe săpături arheologice.
Recent au fost depistate urme ale unui nivel de locuinţe din secolul al XlII-lea şi ale
unei biserici din lemn unde s-au găsit podoabe de mare vailoare care vin în sprijinul
ipotezei că Bogdan I a fost înmormîntat aici. Este vorba de o garnitură de obiecte de
preţ formată dintr-un inel de aur masiv şi 60 de nasturi de argint aurit, ornaţi cu
perle. Se apreciază că săpăturile care continuă, vor aduce noi dovezi privind datarea
vechii 'biserici şi a aşezării civile din incintă.
$ O necropolă medievală la Alba Iulia. — în municipiul Alba Iulia au fost identi
ficate recent o necropolă medievală şi numeroase obiecte de podoabă din aur şi
monede de argint bătute între anii 1590— 1620.
# Grijă deosebită pentru patrimoniul cultural-naţional.
—
Muzeul din Aldeni. — Cu 16 ani în.urm ă, la şcoala din Aldeni-Buzău, a luat
fiin ţă ' cercul «micilor arheologi». Rezultatele muncii lor se găsesc acum expuse în
Muzeul din Aldeni, deschis şi organizat sub îndrumarea Prof. Ion Cucu. Cele două
încăperi ale muzeului vorbesc despre săpăturile lui Vasile Pîrvan (1926) şi Gh. Şte
fan (1940— 1942 şi 1955) *în punctele Balaurului, Muchea Vulturului, Turtudău, Lunca
Băieştiului.
Obiectele din piatră şi os, ceramică ornamentată, rîşniţa dacică şi opaiţul roman,
resturi de grîu carbonizat găsite într-o groapă, care folosea la ascunsul cerealelor,
sînt dovezi care acoperă o întindere de cinci milenii, mărturisind despre oamenii
care au populat Aldeniul şi împrejurimile sale.
Lîngă aceste mărturii vechi stau documente mai n o i: procese verbale despre
timpul iui Al. I. Cuza, o medalie primită de un localnic în războiul de independenţă.
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coada de sapă folosită ca armă în 1907 de ţăranul Gheorghe Sava •unul din fruntaşii
răscoalei în partea locului.
La muzeul din Aldeni sînt din ce în ce mai dese vizitele celor din localităţile
vecine. Aici se fac primiri solemne în organizaţiile de masă şi obşteşti. Cercul micilor
arheologi doreşte acum să aducă la zi mărturiile despre localitatea lor pentru ca urma
şilor să le fie mai uşor să afle despre oamenii de azi ai acestor locuri (RI. 16 iuliel976).
— Cetatea Bradu. —< In zona ansamblului medieval de la Buzău au fost scoase
la iveală vechi urme de locuire care 'indică existenţa cetăţii «Bradu» încă din prima
jumătate a secolului al XV-lea. Este vorba de peste 1100 de monede, mare parte din
argint, tezaur descoperit lîngă zidul nordic al cetăţii. Reţin în mod deosebit atenţia
o monedă bătută de Ştefan cel Mare, ce atestă existenţa unor legături cu Moldova
precum şi alte două piese care dovedesc că ansamblul de cult a fost construit ime
diat după 1521, fiind astfel cel mai vechi monument de acest fel de pe teritoriul de
azi al judeţului Buzău.
— Cazania lui Varlaam în biblioteca oraşului Bacău. — Unul din rarele exemplare
ale «Cazaniei» lui Varlaam tipărită în anul 1643, la Iaşi, a intrat în posesia Bibliotecii
judeţene din Bacău. Se pare că exemplarul este ale şaselea găsit pe teritoriul ţării
noastre. El a rezistat vremii, păstrînd intactă legătura de piele. Filele şi literele îşi
păstrează şi ele prospeţimea putînd fi citite cu uşurinţă (Rl. 14 iulie 1976).
— Biblioteca centrală de stat în posesia unei valoroase donaţii nipoi e. — Fun
daţia «Japonia» a donat Bibliotecii centrale de stat şi Uniunii Scriitorilor, prin interme
diul Ambasadei Japoniei la Bucureşti, un set de cărţi cuprinzînd lucrări reprezentative
pentru arta şi cultura japoneză. La festivitatea organizată cu acest prilej au rostit
alocuţiuni ambasadorul Ryoko Ishikawa, Angela Popescu-Brediceni, director al B.C.S.
şi Ion Hobana, secretar ul Uniunii Scriitorilor.
— Expoziţia omagială Brîncuşi în oraşul vestgerman Duisburg. — In sălile Muze
ului «Willhelm Lehmruch» din oraşul vestgerman Duisburg s-a deschis expoziţia oma
gială «Constantin Brîncuşi» dedicată împlinirii a 100 de ani de la naşterea marelui
sculptor. Expoziţia cuprinde piese originale din cele mai reprezentative precum şi o
serie de fotografii executate de Brâncuşi pe care conducerea muzeuilui le-a împru
mutat de la muzee şi colecţii particulare din întreaga ilume.
-Inaugurarea expoziţiei a avut loc în prezenţa primarului general al oraşului
Duisburg, J. Krins, a unor deputaţi în Bundestag şi a unor personalităţi de frunte ale
vieţii politice, economice şi culturale vestgermane.
— Petre Ugliş, Delapecica, un folclorist nonagenar. — Pe -lîngă munca la catedră,,
pe învăţătorul Petre Ugliş Delapecica din localitatea Gurahonţ (jud. Arad) l-a pasionat
toată viaţa activitatea de folclorist. Timp de aproape 70 de ani, din cei 91 cîţi are
acum, a colindat nenumărate localităţi din partea de vest a ţării cu carneţelul în
mînă, adunînd doine, basme, snoave, tot ceea ce i se părea valoros din literatura
orală a localnicilor.
încă în anul 1909 el tipăreşte la Lugoj două volume «Poezii populare» şi .«Po
veşti din popor» şi de atunci îşi continuă cu rîvnă şi migală munca de culegător de
folclor. Aşa a adunat mii de piese folclorice de o rară frumuseţe, reunite într-o valo
roasă culegere de poveşti adunate din părţile Banatului şi Crişanei, şi editată recent
de editura «Facla» din Timişoara. — (P. Diac.—Hurezi).

I N B R V M f U l * Pft $TOR?VLe

„ŞI NU NE DUCE PE NOI tN ISPITĂ...".
Mulţi creştini, rostind rugăciunea «Tatăl nostru», se întreabă : oare Dumnezeune duce pe noi în ispită ?
Vechiul Testament ne răspunde afirm ativ: «Adu-ţi aminte, zice Tatăl ceresc
către Israel — de tot drumul pe care te-a dus Domnul Dumnezeul tău prin pustie timp
de patruzeci de ani, ca să te smerească şi să te ispitească pentru a cunoaşte ceea ce
este în inima ta, de vei ţine poruncile Lui sau nu. El ţe-a smerit şi te-a lăsat flămînd,
apoi ţi-a dat să mănînci mană, de care n-ai ştiut nici tu, nici părinţii tăi, ca să te
încredinţezi că nu numai cu pîine va trăi omul, ci şi cu tot ceea ce iese din gura
lui Dumnezeu poate omul să trăiască».
Domnul Dumnezeul tău «te-a purtat prin pustia cea nemărginită şi înfricoşată,
cu şerpi veninoşi şi balauri, prin ţinuturi uscate de soare şi fără a p ă... ca să te
smerească, sa te ispitească şi la urmă să-ţi arate fericirea» (Deut. VIII, 2—3 ; 15— 16).
Tot afirmativ ne răspunde şi Noul Testament: «Atunci Iisus, adică imediat după
botez — a fost dus de Duhul ca să se ispitească de diavolul» (Matei IV, 1).
Aşadar, Dumnezeu ne duce pe noi în ispită !.
Totuşi, în pofida dovezilor de mai sus, Sfîntul Apostol Iacov afirmă : «Nimeni
să nu zică, atunci cînd este ispitit : «De la Dumnezeu mă ispitesc», — pentru că Dum
nezeu nu poate fi ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni, ci fiecare este'
ispitit, cînd este tras şi momit, de însăşi pofta sa. După aceea, pofta, cînd a zămislit,
naşte păcat, iar păcatul, o dată săvîrşit, aduce moarte» (Iacob I, 13— 15).
#

Analizînd mai îndeaproape primele două texte şi ultimul observăm : în primul
caz este vorba de o ispitire care nu aduce poftă, nu aduce păcat, nu aduce moarte,,
iar în al doilea caz ispitirea le aduce pe toate trei. In primul caz, după ispitire Dum
nezeu ne arată fericirea, iar în al doilea caz ne vine pieirea.
Vorbind despre prima categorie de ispite, acelaşi Apostol Iacov ne povăţuieşte,
zicînd : «Drept mare bucurie să socotiţi, fraţilor, feluritele ispite în care cădeţi, ştiind'
că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare; iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei
desăvîrşit, ca să fiţi desăvîrşiţi şi întregi fără niciun fel de lipsă» (Iacob I, 2—4).
Căci în prima categorie de ispite, departe de a fi vorba de poftă, de păcat şi demoarte sufletească, cuvîntul Domnului ne pune în faţă «cuptorul smereniei». «Aurul,
zice Isus, fiul lui Sirah — se lămureşte în foc şi oamenii cei plăcuţi lui Dumnezeu-.
In cuptorul smereniei» (II, 5).
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Cînd în Rugăciunea Domnească zicem : «şi nu ne duce pe noi în ispită», după
virgulă adăugăm im ediat: «ci ne izbăveşte de cel viclean», recunoscînd prin aceasta
că ispita în cauză vine de la diavolul şi ne duce la pieire. Iar cînd este vorba de
«auptorul smereniei» atunci cuvîntul Domnului ne zice : «Drept mare bucurie să soco
tiţi, fraţilor, feluritele ispite în care cădeţi», căci acest fel de ispite ne duc la cură
ţirea sufletului de zgura păcatului şi la fericirea veşnică.
în «Plîngerile» sale, proorocul Ieremia se întreabă: «Nu iese oare din gura
Celui prea înalt binele ca şi răul ?» (III, 38). Iar profetul Amos, se întreabă «oare se
întîmplă vreo nenorocire în cetate fără să fi fost de la Domnul ?» (III, 6).
Cum că acest tfrău» şi această «nenorocire» fac parte din «cuptorul smereniei»
şi ne duc la cercarea credinţei noastre, la răbdare şi desăvîrşire, ne-o dovedeşte
Sfîntul Ioan Gură de Aur prin următoarele cuvinte : «între lucruri există bune, rele
şi indiferente. în grupul acestora din urmă, există unele care trec drept rele în ochii
multora şi, cu toate acestea, ele nu sînt deloc astfel decît numai în limbajul şi ima
ginaţia lor. Sărăcia este un rău în ochii multora şi totuşi ea nu este deloc aşa cum
pare. Dimpotrivă, într-un suflet înţelept şi bine ordonat, sărăcia apare ca un remediu
al relelor. în general, bogăţia trece drept un bine, dar la dreptul vorbind ea nu
este un bine decît pentru cel ce se foloseşte bine de ea. într-adevăr, dacă — vorbind
în mod absolut — bogăţia ar fi fost un bine, cei ce o stăpînesc ar fi trebuit să fie tot
aşa de buni. Dar dacă se poate să fii bogat fără să fii virtuos, dacă această ultimă
•calitate aparţine numai celor ce se folosesc bine de bogăţie, este clar că bogăţia nu
este un bine în'sine, că ea nu este decît — ca să zic aşa — o materie a virtuţii, in
diferentă prin ea însăşi. în consecinţă, dacă bogăţia ar fi fost o virtute ar fi urmat
ca bogatul să fie în mod necesar virtuos, dar el nu este deloc astfel, nici nu este
numit cu acest nume. Deci, bogăţia nu este nicidecum — în mod absolut — o virtute,
nici un bine oarecare. Aceasta depinde de voinţa celui ce o foloseşte. Şi dimpotrivă,
dacă sărăcia ar fi fost un rău, ar fi trebuit ca toţi săracii să fie răi. Dar dacă mulţi
săraci au ajuns în cer aceasta este o dovadă că sărăcia nu este un rău» 1.
Comentînd te x tu l: «ajunge zilei răutatea ei» (Matei VI, 34), Sfîntul Ioan Gură
de Aur tîlcuieşte în continuare : «Cuvîntul «rău» nu înseamnă răutate sau maliţiozi
tate ; Dumnezeu să ne păzească de acest g în d ! Ci el înseamnă muncă, întristări şi
necazuri. Mai vedem alte locuri în Scriptură unde acest cuvînt «rău» este luat în ace
laşi sens. «Si erit malum in civitate, quod Dominus non fecerit ?» (Amos III, 6). Prin
aceste cuvinte Profetul nu înţelege deloc lăcomia sau răpirile sau alte vicii asemă
nătoare, ci plăgile cu care Dumnezeu îi lovise pe locuitori : «Ego Dominus et non' est
alter, formans lucem et creans tenebras, faciens pacem et creans m alum : Ego Do
minus faciens omnia haec» (Isaia XLV, 6—7).
în Noul Testament se vede că, îndată după botez Duhul lui Dumnezeu L-a dus
pe Fiul Omului în «cuptorul» pustiei, dar cel care L-a ispitit a fost diavolul. însă
în Vechiul Testament se spune : «Eu sînt Domnul care fac toate acestea» (şi întunericul
şi răul), fără să se pomenească nimic despre diavolul, ca să nu creadă poporul ales
că există un dumnezeu al întunericului şi al răului şi, astfel, să cadă în prăpastia
politeismului, pierzîndu-şi credinţa într-un singur Dumnezeu nevăzut şi spiritual. Dar
după cum ispitele diavolului i-au pricinuit un mare bine Mîntuitorului care a ieşit
Saint Jean Chrysostome, Sur le texte : C’est moi, le Seigneur Dieu, qui a fait la lumiâre et Ies
îenibres, faisant la paix et creant Ies maux. Oeuvres completes. Traduites sous la Direction de M. Jeannine.»
Bar-le-Duc, L. Guerin, Editeurs, 1865. Tome VI, p. 441.
1.
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biruitor din Carantania, tot astfel ispitele pe care acelaşi diavol ni le aduce în «cup
torul smereniei», cu îngăduinţa lui Dumnezeu, ne pricinuiest mari binefaceri sufle
teşti.
După ce face o netă delimitare între răul ca viciu şi răul ca plagă, Sfîntul Ioan
Gură de Aur enumeră foloasele pe care le putem scoate din «cuptorul smereniei».
«Tulburarea, zice Sfîntul Părinte — este un mare bine şi o fericire pentru un
suflet tare şi curajos. Căci pentru a merge spre împărăţia cerurilor nu există altă
cale decît calea crucii. Aşadar, să nu ne înşelăm. E cu neputinţă să suportăm obose
lile războiului dacă, în acelaşi timp, am căuta plăcerile, banii sau dacă am da dovadă
de josnicie şi de laşitate. Cu atît mai mult în acest război! Nu vă gîndiţi că acesta
este cel mai teribil dintre toate ? Căci aici nu este vorba de lupta contra oamenilor
de carne şi de sînge (Efes. VI, 12). Inamicul vă urmăreşte în vremea mesei, la plim
bare, la baie. Şi nu vă dă răgaz decît în somn. Şi chiar atunci vă atacă adesea, dîndu-vă gînduri necurate şi vise voluptoase» 2.
Scriptura ne spune : «Dacă te apropii să slujeşti Domnului, pregăteşte-ţi sufletul
pentru ispite» (Isus Sirah II, 1).
Că ispitirea este necesară şi că, înainte de a gusta fericirea, e necesar să trecem
— cum zice Deuteronomul — printr-o pustie nemărginită şi înfricoşată, cu şerpi veni
noşi şi cu balauri, ne lămureşte acelaşi Sfînt Părinte astfel: «Odihna şi deliciile nasc
moleşeala, iar tulburarea produce energia. Să nu cîrtim, deci, dacă sîntem în necaz,
ci dimpotrivă să-i mulţumim Domnului, căci de aici putem scoate preţioase avantagii.
Plugarul, după ce îşi risipeşte grăunţele pe care le-a recoltat cu preţul atîtor ostenele
se roagă din tot sufletul să vină ploaia. Dar cel ce n-are nici o idee de agricultură
se miră şi zice : Oare ce face acest om ? El îşi împrăştie grăunţele pe care le-a cules.
Şi nu numai că le risipeşte, ci le amestecă aşa de bine cu pămîntul încît îi va fi impo
sibil să-şi adune boabele din nou. Mai mult, el cere ploaia care va strica aceste gră
unţe şi le va preface în noroi. Acesta va fi foarte tulburat cînd va vedea cerul brăz
dat de fulgere, cînd va auzi zgomotul tunetelor. Iar plugarul, dimpotrivă, se bucură.
El saltă de bucurie la vederea acestei furtuni. Căci plugarul nu se uită la prezent, ci se
gîndeşte la viitor. Puţin îi pasă de bubuitul tunetului. El socoteşte de pe acum snopii
de grîu. Sămînţa se va strica într-adevăr, dar din ea vor odrăsli spice verzi. Fără îndo
ială, ploaia nu este plăcută, iar praful care va umplea văzduhul plugarului îi va face
plăcere. Tot aşa şi noi, fraţilor, să nu ne gîndim la tulburările de acum, la aceste rele
trecătoare, ci la avantagiile pe care le vom avea, la roadele care se vor produce. Să
aşteptăm snopii care trebuie să apară. Dacă sîntem vigilenţi, putem să culegem din
împrejurările prezente roadele cele mai îmbelşugate şi să umplem vistieria sufletului
nostru. Dacă vom fi cu luare-aminte, nu numai că nu vom avea nici o pagubă din
aceste tulburări, ci vom scoate nenumărate foloase, iar dacă vom trăi în nepăsare,
liniştea însăşi ne va pierde. Prosperitatea şi adversitatea sînt egal de funeste omului
neglijent, dar ele amîndouă sînt de folos celui ce ia seama de sine. Aurul îşi păstrează
luciul chiar în a p ă ; aruncat în cuptor, iese de acolo mai strălucitor. Scufundat în apă,
pămîntul se dizolvă şi iarba se vestejeşte, iar de cade în foc pămîntul se întăreşte
şi iarba se consumă. Aceasta este imaginea dreptului şi păcătosului. într-o atmosferă
de pace, dreptul îşi păstrează luciul, ca aurul în mijlocul apei, dar cînd vine încer
carea, el iese de acolo mai strălucitor decît aurul pe care l-a curăţit focul. Dar păcă
tosul se dizolvă, se vestejeşte într-o atmosferă de fericire, ca pămîntul şi ca iarba
2. Ibidem : Commentaire sur Ies Actes des Apotres. Homelie X X X I, p. 154.
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aruncate în apă. Ispita îl pierde şi îl mistuie, aşa cum focul împietreşte noroiul şi
mistuie iarba» 3.
Potrivit Scripturii, mai există o categorie de ispite care ne duc la păcat şi la
minciună.
Astfel, la II Cronici XVIII, 19—21 citim : «Şi a întrebat Domnul : cine va duce în
ispită pe Ahab, regele lui Israel, ca să se suie împotriva Ramotului din Galaad şi să
piară ?» Atunci a ieşit un duh care s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis : «Eu îl voi
duce în ispită!» Şi Domnul l-a întrebat: «Cu ce?» Şi el i-a răspuns: «Voi ieşi şi mă
voi preface în duh al minciunei în gura tuturor proorocilor l u i !» Şi Domnul i-a spus :
«Du-1 în ispită, că poţi ! Ieşi şi fă aşa !»
In Răspunsurile sale către Talasie, Sfîntul Maxim Mărturisitorul scrie : «Precum
cunoaşte Scriptura două feluri de întristări, la fel cunoaşte două feluri de ispite. Unul
cu voia şi unul fără de voie, unul creator de plăceri voite, celălalt aducător de du
reri fără voie. Ispita de voie dă fiinţă plăcerilor voite, iar cea fără de voie aduce dure
rile fără de voie. Una este cauza întristării din suflet, ar cealaltă a întristării după
simţuri. Ispita cu voia produce întristarea în suflet şi crează plăcerea în sim ţuri;
iar cea fără de voie naşte plăcerea sufletului şi întristarea trupului. De aceea, continuă Sfîn
tul Maxim — socotesc că Domnul şi Dumnezeul nostru, învăţînd pe ucenicii Săi cum trebuie
să se roage, le spune să se roage să nu le vină felul ispitelor cu voia : «Şi nu ne duce
pe noi în ispită», adică îi învaţă pe ucenicii Săi să se roage să nu fie lăsaţi să facă
experienţa ispitelor plăcerii, adică a celor voite şi poftite. Iar marele Iacob, zis fra
tele Domnului, învăţînd pe cei ce luptă pentru adevăr să nu se ferească de felul ispi
telor fără de voie, zice : «Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, cînd cădeţi în felurite
ispite», adică în încercările care nu sînt voite şi poftite şi care produc dureri. Domnul
ne învaţă să ne rugăm sa nu ajungem în ispitele cu voia, care produc plăcere tru
pului şi durere sufletului. Iar marele Iacob ne îndeamnă să ne bucurăm de încercările
cele fără de voie, care alungă plăcerea trupului şi durerea sufletului. Şi Domnul o
arată aceasta limpede, adăugind : «ci ne izbăveşte de cel rău» : «Ştiind că cererea
credinţei voastre lucrează răbdarea . . . Desăvîrşit este cel ce luptă împotriva ispitelor
cu voia prin înfrînare şi în cele fără de voie stăruieşte cu răbdare» 4.
I

Dacă stăruim în ispitele cele fără de voie cu multă răbdare, toate relele pe care
alţii le aduc asupra noastră se întorc spre binele nostru. «Cei trei tineri, scrie Sfîntul
Ioan Gură de Aur — au fost aruncaţi în cuptor şi prin aceasta ei au dobîndit o slavă
nemuritoare. Daniil a fost aruncat în groapa cu lei şi a ieşit de acolo triumfător şi
plin de glorie. Vedeţi că, în istoriaVechiului Testament, peste tot din feluritele în
cercări au ieşit numai lucruri bune. Răutatea oamenilor n-a făcut decît să arate vir
tutea mai strălucitoare, cam aşa cum se întîmplă cu acela care, cu ajutorul unei
simple trestii, vrea să lupte contra focului: el zice că îl bate, dar în realitate focul
devine, din această pricină, mai înflăcărat, iar trestia se preface în cenuşă. Astfel
virtutea se hrăneşte şi se fortifică în mijlocul curselor pe care i le întinde răutatea oa
menilor, devenind mai strălucitoare. Dumnezeu, pentru a ne înălţa, se serveşte la
nevoie chiar de nedreptăţile care ni se fac. Tot astfel diavolul cînd intervine în ceva
asemănător, nu face decît să adauge la slava celor care suportă cu bărbăţie atacu
i

*

rile lui.
3. Idem, «Homâlies sur Ies statues», Quatrieme homdlie. Tome
II, p. 567.
4. «Filocalia» Sibiu, 1948, voi. 3, pag. 301—303. Trad. de Prot. Stavr. Dr. Dumitru Stăniloae,
grafia Arhidiecezană.
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«Dar cum se face, ziceţi voi — continuă Sfîntul Părinte — că lucrurile nu s-au
petrecut astfel cu privire la Adam şi că, cu totul dimpotrivă, el a căzut din demnita
tea sa pe care a avut-o la început ? Vă răspund, că în ce-1 priveşte pe Adam, Dumne
zeu s-a servit, cum se cuvenea, de încercare şi că Adam, el însuşi, şi-a pricinuit vă
tămarea întreagă pe care a putut s-o încerce. Ceea ce ne vine de la altul, este pentru
noi cauza multor bunătăţi, însă nu e tot aşa cu ceea ce vine de la noi înşine. Căci
numai vrednicia noastră este cauza multor lucruri ori, dacă toate acestea se pot atri
bui acţiunei diavolului, noi înşine sîntem aceia care i-am dat ocazia să lucreze. Spuneţi-mi, în ce moment diavolul a avut toată puterea asupra lui Iuda ? — Atunci cînd,
îmi veţi zice, a intrat în el. — Dar ascultaţi: pentru care motiv a intrat diavolul în el ?
Pentru că acesta era un tîlhar şi fura din banii destinaţi milosteniilor. Aşadar Iuda
a deschis cu propriile lui mîini o poartă largă prin care a intrat satan. Astfel, nu
diavolul este acela care a luat iniţiativa, ci noi care îl chemăm şi îl primim în inima
noastră» 5.
Acestea sînt ispitele cu voia împotriva cărora trebuie să luptăm prin înfrînare,
lucru pe care nu l-a făcut Iuda, rugîndu-ne mereu Tatălui ceresc ca să nu ne ducă
în asemenea ispite pierzătoare de suflet, lucru pe care Iuda de asemenea nu l-a făcut.
De aceea Mîntuitorul ne învaţă : «Priveqheaţi şi vă ruqaţi ca să nu intraţi în ispită»
(Matei XXVI, 41).
In ispitele cele fără de voie «sărăcia, boala, moartea prematură, calomnia, per
secuţiile şi toate relele omeneşti, care pot cădea asupra noastră, să le suportăm cu
curaj, pentru că, dacă sîntem înţelepţi, aceste rele nu constituie decît un prilej de a
ne învrednici de multe cununi», căci scrie Sfîntul Ioan Gură de Aur în altă omilie —
«toate necazurile fără excepţie, care se abat asupra păcătoşilor, micşorează în aceeaşi
măsură povara fărădelegilor lor, iar cînd se abat asupra celor drepţi, ele adaugă în
aceeaşi măsură frumuseţea sufletului lor. In felul acesta atît drepţii cît şi păcătoşii
scot din dureri roade din belşug, numai să le suporte cu o bună dispoziţie, căci acesta
este punctul principal» 6.
Comentînd locul de la Matei VII, 24—27, acelaşi Sfînt Părinte scrie : «Vedeţi
că nu furtuna este pricina dărîmării acestei case, ci nebăgarea de seamă din partea
celui care a construit-o. De amîndouă părţile(terenul stîncos şi terenul nisipos) apar
ploaia, şuvoaiele de apă, vînturile dezlănţuite şi o casă. E vorba de aceeaşi clădire,
de aceleaşi accidente, dar cele două case n-au avut aceeaşi soartă pentru că ele n-au
avut aceeaşi temelie. Repet, nu accidentele au fost acelea care au dus această cădere,
ci nesocotinţa unui om. Dacă n-ar fi fost aşa, casa zidită pe stîncă ea însăşi ar fi
căzut, dar acest lucru nu s-a întîmplat. Dar să nu credeţi că aici e vorba de o casă.
Aici este vorba de sufletul care pune în practică cuvintele divine pe care le aude
sau care le aruncă departe de el. In acest chip Iov şi-a întărit sufletul său».
«Adam se afla în rai, dar el a fost lipsit de curaj şi a căzut. Pe grămada lui de
gunoi, Iov s-a reţinut de la cîrtire şi a triumfat asupra tuturor relelor. Ce distanţă
onormă este de la gunoi pînă la paradis ! Insă virtutea locului nu-i serveşte la nimic
celui care îl ocupă, odată ce el însuşi s-a lăsat învins, şi-dimpotrivă, în ciuda şederii
«ale pe gunoi, virtutea lui Iov i-a servit ca un zid de apărare contra oricărei răniri» J.
5. Idem, «Sur Ies Actes des Apâtres». Homelie LIV, p. 285.
6. Idem, «HomSlies sur Lazare», T. II, op. cit., p. 490 şi 505.
7. Idem, «Homelies sur Ies statues», T. II, p. 568 şi 571.
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Celor ce sînt plini de curaj, de înţelepciune şi de răbdare, Sfîntul Părinte le
spune : «Dacă sînteţi păcătoşi, focul necazurilor vă va arde şi vă va mistui păcatele.
Iar dacă sînteţi virtuoşi acelaşi foc vă va da mai multă strălucire şi splendoare» 8.
Dar dacă focul necazurilor aduce atîta bine virtuoşilor ca şi păcătoşilor pentru
ce ne rugăm Domnului să nu ne ducă în ispită, ci să ne izbăvească de cel rău ?
«Nimic nu este mai potrivit, — răspunde Sfîntul Ioan Gură de Aur — să ne
vedem micimea noastră şi să ne izgonim mîndria că aceste cuvinte care ne învaţă sănu fugim de luptă, dar nici să ne aruncăm în această luptă de capul nostru. Căci în
felul acesta biruinţa noastră va fi mai glorioasă, iar înfrîngerea diavolului mai ruşi
noasă. Căci atunci cînd sîntem siliţi să luptăm trebuie să ne batem cu fermitate şi v i
goare, dar cînd nu sîntem nicidecum chemaţi trebuie să stăm liniştiţi şi să aşteptăm
vremea luptei, ca să arătăm toată smerenia şi îndrăzneala. Prin acest cuvînt «rău»,
care înseamnă şi «maliţios», se înţelege duhul cel rău şi ne îndeamnă să avem contra
Diavolului o duşmănie neîmpăcată. Răutatea nu este naturală creaturii, ci vine de la
alegerea voinţei. Iisus Hristos l-a numit în mod absolut «cel rău» pentru că el este
rău în cel mai înalt grad. Şi cum, fără să fi primit din partea noastră nici cea mai
mică ocară, el nu face un război care nu cunoaşte răgaz, Domnul nu ne zice : «Izbăveşte-ne de cei răi», ci de «cel rău», ca să ne poruncească să nu avem necaz contra
fraţilor noştri în relele pe care le suferim de la ei, ci să întoarcem toată ura noastră
împotriva acestui duh al răutăţii, autorul şi începătorul adevărat al tuturor relelor»9.
Dar în Vechiul Testament, la pofetul Isaia VI, 10/ există o frază care provoacă
nedumeriri mai mari.
i

«împietreşte inima poporului acestuia, zice Domnul — astupîndu-i urechile şi în~
chide-i ochii, ca nu cumva să vază cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să
înţeleagă şi să se întoarcă la pocăinţă şi iarăşi să-l vindec».
Ne întrebăm : Oare Dumnezeu este Acela care porunceşte să împietrească inimile
oamenilor, să astupe urechile şi să închidă ochii ca poporul să nu vadă, să nu audă
şi să nu înţeleagă cuvîntul Domnului şi, deci, să nu se întoarcă la pocăinţă ca să se
vindece şi să se mîntuiască ?
Ca dovadă că nu Dumnezeu este Acela care împietreşte inimile oamenilor, ci
diavolul şi înclinarea spre rău a omului, tot prin profetul Isaia Domnul zice : «Să
vină poporul cel orb care totuşi are ochi şi cel surd care totuşi are urechi» (XLIII, 8).
«îndrepta-voi pe cei orbi pe drumuri pe care nu le cunosc şi pe poteci neştiute îi voi
c ălău zi; întunericul îl voi preface înaintea lor în lumină şi povîrnişurile în cîmpie
întinsă» (XLII, 16).
Şi totuşi, cine este acela care orbeşte minţile credincioşilor ?
In Noul Testament, cînd primejdia politeismului a dispărut, Apostolul neamu
rilor îl demască, zicîndu-i pe nume : «dumnezeul -veacului acestuia a orbit minţile
necredincioşilor, ca să -nu le strălucească lumina Evangheliei măririi lui Hristos, Cel
ce este chipul lui Dumnezeu» (II Cor. IV, 4).
Dar dacă dumnezeul veacului acestuia orbeşte minţile credincioşilor, atunci
Sfîntul Apostol Iacob are dreptate cînd zice : «Nimeni să nu spună, atunci cînd este
ispitit : de Ia Dumnezeu mă ispitesc — pentru că Dumnezeu nu poate să fie ispitit
de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, cînd este tras şi
«

8. Ibidem, p. 567.
9. Idem, «Commentaire sur saint Mathieu», T. VII, op. cit., p. 165.
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momit de însăşi pofta sa. După aceea, pofta, cînd a zămislit, naşte păcat, iar păcatul,
odată săvîrşit, aduce moarte» (I, 13— 15).
Deci, pofta şi înclinarea spre rău constituie ispita şi momeala care duce la păcat
şi la moarte. Soarele e acelaşi, dar are acţiuni diferite din cauza materiei care pri
meşte razele lui. Astfel, acelaşi soare care înmoaie ceara, împietreşte lutul, precum
acelaşi soare care dă viaţă omului viu, descompune cadavrele şi -umple văzduhul de
miros urît. Aşadar, nu soarele, ci materia poartă vina împietririi. Tot astfel, sub acţi
unea dragostei Domnului Iisus inimile curate ale Apostolilor s-au deschis ca petalele
florilor primind lumină şi viaţă, iar inimile viclene ale fariseilor s-au împietrit din
cauza înclinării lor spre rău şi din cauza lutului de răutate şi de pofte rele cu care
şi-au umplut inima. .
Iisus, fiul lui Sirah, zice că «sufletul cel rău duce la pieire pe cel ce îl are»
(VI, 3). Adică, răutatea propriului său suflet îl împietreşte pe om ca să nu vadă, să
nu audă şi să nu înţeleagă cuvîntul Domnului, iar «prin ceea ce păcătuieşte ci eva,
prin aceea se şi pedepseşte» (înţelepciunea lui Solomon XI, 16) «Drept aceea, încheie
Solomon, adresîndu-se Domnului — «pe cei nedrepţi ce şi-au trăit viaţa nebuneşte
i-ai pedepsit cu înseşi ale lor fapte urîcioase» (XII, 23). Proorocul Ieremia îi spune
lui Israel : «Răutatea ta te pedepseşte şi necredinţa ta te urgiseşte» (II, 19). Iar prin
gura proorocului Iezechiil, Domnul zice : «toată purtarea ta ţi-o voi întoarce în capul
tău» (XVI, 43) şi «cu pedeapsa păcatului vostru vă voi pedepsi» (XXIII, 49). Cu alte
cuvinte, ceea ce se zice despre pedeapsa lui Dumnezeu nu este decît autopedeapsă.
Dacă o ramură s-ar detaşa, conştient şi liber, de trunchi, dacă seva n-ar mai circula
prin ea, iar ramura s-ar usca, atunci ar fi strînsă şi aruncată- în foc. Aceasta este, în
fond, «pedeapsa» păcătoşilor în iad. Ei se autopedepsesc.
Despărţindu-se conştient şi liber de trunchiul divin prin care circulă seva Duhu
lui Sfînt, păcătoşii au soarta ramurei care, odată separată de trunchi, se usucă şi se
arde în foc. «Oamenii răi şi amăgitori, zice Sfîntul Apostol Pavel — vor merge din
rău în mai rău, rătăcind pe alţii şi fiind rătăciţi ei înşişi» (II Tim. III, 13). Cei stăpîniţi de duhul diavolului şi de patimi rele merg din rău în mai rău, după cum spune
Ioil proorocul : «Ceea ce a rămas de la gîze, a mîncat puhoiul lăcustelor şi ceea ce
a rămas de la puhoiul lăcustelor, au mîncat forfocarii şi ceea ce a rămas de la forfocari au prăpădit cărăbuşii» (I, 4). Acesta este sensul cuvintelor apocaliptice : «Ci.ie
e nedrept, să nedreptăţească mai departe, iar cine e spurcat să se spurce mai departe»
(XXII, 11). Căci viciul îşi găseşte în el însuşi pedeapsa sa, iar cei răi, mergînd din
rău în mai rău, se autopedepsesc, se autodevoră.
Dumnezeu este iubire şi «nu de bună voie (non ex corde suo) umileşte şi pedep
seşte pe fiii oamenilor», scrie Ieremia proorocul în Plîngerea sa (III, 33). Multe ispite
şi pedepse vin de la diavolul chiar fără voia Domnului. «Ei şi-'au ales regi, dar fără
vrerea mea (non ex me)», zice Dumnezeu prin gura proorocului Ozeea. «Vor mai
năvăli unii asupra ta, se adresează Isaia Ierusalimului — fără voia mea» (qui non
orat mecum) (LIV, 15). Şi aşa cum «Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se bucură de
pieirea celor vii» (înţelepciunea lui Solomon I, 13), tot astfel Dumnezeu n-a făcut
râul, nici nu duce în ispită pe cineva ca să piară, ci ca să iasă biruitor şi strălucitor.
Dumnezeu vrea ca toţi să se mîntuiască.
Mîntuitorul se adresează Cetăţii Sfinte şi zice : «Ierusalime, Ierusalime, care
omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine, de cîte ori voit-am să adun
pe fiii tăi cum adună pasărea puii ei, sub aripi, dar nu aţi vrut ! Iată, casa voastrăvi se lasă pustie» (Matei XXIII,. 37).
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Voinţa lui Dumnezeu care vrea ca toţi să se mintuiască s-a ciocnit de voinţa
aceluia care nu vrea să primească iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu cel întrupat a
rămas plîngînd în faţa cetăţii inexpugnabile, care este inima ce se opune voinţei divine.
în lumina textelor de mai sus, putem înţelege mai bine minunata tîlcuire pe
care o face Sf. Ioan Gură de Aur cu privire la locul atît de dificil de la Isaia VI, 8— 10.
«Se prezintă aici, scrie Sfîntul Părinte — o dificultate aparentă care, totuşi,
dacă o privim cu atenţie, vedem că nu este cu neputinţă de rezolvat. Căci, aşa cum
soarele, care închide ochii omului bolnav, nu-i închide prin propria lui natură, ci
pentru că ochii omului sînt bolnavi, tot astfel Dumnezeu nu-i face surzi pe cei ce
nu ascultă cuvîntul Său. Aşadar, în felul acesta, în acest sens se zice că Domnul a
împietrit inima lui Faraon. Şi aceasta se intîmplă, de asemenea, cu unele spirite care
se opun cuvîntului lui Dumnezeu. In rest, acesta este un lei'de a vorbi al Scripturii,
ca şi în aceste cuvinte: «Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor rătăcită, să facă cele
neiertate» (Rom. I, 28). Şi în aceste cuvinte : «Domnul Dumnezeul vostru v-a împrăştiat
printre popoare» (Deut. IV, 27), adică a îngăduit, a lăsat. Scriptura, în acest loc, nu-l
face nicidecum pe Dumnezeu să acţioneze, ci notează că răul se face prin răutatea
popoarelor. Căci atunci cînd sîntem părăsiţi de Dumnezeu sîntem daţi pe mîna dia
volului, iar fiind daţi pe mîna diavolului sîntem copleşiţi de tot felul de rele. Cînd
zice Scriptura : «Domnul a împietrit» şi «l-a dat pe mina cuiva» aceasta o face, deci,
ca să-i umple .pe auditori de frică. Căci, într-adevăr, Dumnezeu nu ne părăseşte.
Iată dovada ! Ascultaţi ce spune C u v în tu l: «Oare ţiu păcatele voastre s-au făcut zid
de despărţire între voi şi mine ? (Isaia LIX, 2). Şi încă : «Cei ce se depărtează de Tine
vor pieri» (Ps. LXXIII, 27). La Ozeea zice : «Fiindcă tu ai uitat de legea Dumnezeului
tău, şi eu voi uita pe feciorii tăi» (IV, 6). Domnul Iisus Hristos, zice : «De cîte ori
am voit să-ţi adun copiii şi tu n-ai vrut!» (Luca XIII, 34). La Isaia mai zice: «Pentru
ce, cînd veneam, nu găseam pe nimeni, şi cînd strigam, nimeni nu răspundea ?» (L, 2).
«Scriptura spune aceste lucruri pentru a ne arăta că noi sîntem cei dintîi autori
atît a părăsirii cît şi a pierderii noastre. Dumnezeu nu numai că nu vrea să ne pără
sească, dar nici nu vrea să ne pedepsească. Şi cînd ne vine pedeapsa nu trebuie s-o
atribuim voinţei lui Dumnezeu : «Eu nu vreau moartea 'păcătosului, zice Domnul —
ci să se întoarcă şi să fie viu» (Iezechil XVIII, 32). Iisus Hristos a vărsat lacrimi pe
ruinele Ierusalimului, aşa cum noi ne plângem prietenii. Aceste adevăruri ne sînt
cunoscute, fraţii m e i: să facem dar tot posibilul ca să ne despărţim de Dumnezeu» ,0.
«Aceasta este un fel de a vorbi al Scripturii», afirmă Sf. Ioan Gură de Aur în
cuvintele subliniate de mai sus. Dar acest fel de a vorbi încetează în Noul Testa
ment odată cu dispariţia primejdiei politeiste. Sf. Ioan Gură de Aur lămureşte locu
rile greu de înţeles.
«Eu sînt Dumnezeu care face pacea şi care crează relele». Ce fel de rele ? Aceste
rele de care era vorba : captivitatea, robia şi altele de acest fel, însă nu desfrînarea,
necumpătarea, pofta trupească, nimic de acest fel. In sfîrşit, celălalt profet, zloînd :
«Este oare în cetate vreun rău pe care să nu-l fi făcut Domnul ?» are în vedere
tocmai acest gen de rele : foametea, boala, plăgile trimise din partea cerului. Hristos
zice : «Ajunge zilei răutatea ei» (Matei VI, 34), vrea să spună de oboseli, de dureri.
Să ne rugăm ca să nu fim duşi în ispită, astfel încît de s-ar întîmpla .să intrăm
în ispită/să nu ne pierdem nicidecum curajul, să nu cădem în deznădejde, ispitele
devin instrumentele virtuţii în mîinile celor ce ştiu să le întoarcă spre folosul lor u .
I

$

10. Saint Jean Chrysostome, «Commentaire sur Jean». Homălie LXVIII. T. VIII, p. 444.
11. Idem, «Homdlie sur cette parole du prophSte : Moi, le Seigneur Dieu, j’ai fait la lumiere et
itenSbres, faisant la paix et crâant Ies maux». Tome VI, p. 444—445.
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«Dar cum se face totuşi, îmi veţi zice, că Iisus Hristos ne spune : «Rugaţi-vă
ca să nu intraţi în ispită» ? (Matei XXVI, 30). în Evanghelia noastră este scris că
Iisus Hristos nu s-a dus de voia Lui în pustie, ci a fost dus de Duhul. Ceea ce ne
arată în mod admirabil că nu trebuie să ne aruncăm de voia noastră în ispite, ci
numai să le suportăm cu curaj cînd vin asupra noastră.
l

t

Capitolul 4 de la Matei începe cu cuvîntul «Atunci», iar Sfîntul Ioan Gură de
Aur se întreabă în continuare : «Atunci» : ce vrea să zică acest cuvînt ? Adică, după
coborîrea Sfîntului Duh asupra
lui Iisus, după ce s-a auzit din cer acest glas dum
nezeiesc : «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit». Cine nu va admira,
fraţii mei, că Duhul lui Dumnezeu L-a condus pe Iisus Hristos ,în pustie, ca să fie
ispitit de diavolul ? Căci Sfîntul Duh însuşi este Acela care L-a condus pe Iisus acolo,
întrucît Iisus Hristos a venit în lume pentru noi, ca să ne servească de model şi,
pentru aceasta, s-a hotărît să facă totul şi să sufere totul. El a vrut să se lase condus
în pustie şi să lupte împotriva diavolului, pentru ca noii botezaţi, văzîndu-se asaltaţi de unele ispite mari după botez, să nu se tulbure şi să nu se descurajeze, ca şi
cum le-ar veni ceva contra aşteptării lor, ci să sufere această încercare cu seninătate, ca pe o urmare necesară a mărturisirii de credinţă pe oare au
îmbrăţişat-o.
«Voi aţi primit armele, continuă
Sfîntul Părinte — nu ca să rămîneţi înitr-o
odihnă laşă, ci pentru luptă. Dacă Dumnezeu nu opreşte ispitele cu care sînteţi ata
caţi, o face din mai multe motive care vă sînt defolos. Căci, în primul rînd, El vrea
să recunoaşteţi din experienţă că aţi devenit mai puternici. El mai vrea să vă păs
traţi modestia şi să nu vă mîndriţi cu măreţia harurilor primite de voi oare încă sînteţi
expuşi ispitelor. Dumnezeu mai îngăduie ca să fiţi ispitiţi pentru ca diavolul, care
mereu se îndoieşte că aţi renunţat cu toată sinceritatea la răutăţile lui, să se asigure
că această renunţare este adevărată. în plus, scopul lui Dumnezeu este ca sufletul
vostru să se fortifice prin ispite, ca acest suflet să devină mai tare ca-fierul. în sfîrşit,
Dumnezeu îngăduie ca duşmanul să vă atace, pentru ca să pricepeţi prin aceasta cit
e de mare şi preţioasă comoara care v-a fost încredinţată» 12.
în viaţa noastră, «întîlnim peste tot piedici şi ispite, curse şi prăpăstii. De te
duci într-o piaţă publică şi vezi acolo un duşman, simpla lui vedere te irită ; de vezi
un prieten plin
de slavă, devii invidios ; de vezi un sărac, îl dispreţuieşti; de vezi
un bogat, îl zavistuieşti; de vezi că
cineva este insultat, te revolţi; de eşti tu
însuţi insultat, te în fu rii; de vezi o
femeie frumoasă, graţiile
ei te captivează.
Vedeţi ce mulţime de curse! Iată pentru ce înţeleptul Solomon vă spune:
Băgaţi de seamă că merg'eţi prin mijlocul curselor: curse în casa voastră,
curse la masa voastră... Ar zice cineva: pentru ce toate aceste curse ? Ca
să nu ne oprim pe pămînt, ci să ne luăm zborul spre cer. Atîta timp cît o pasăre
»y*
planează în regiunile superioare nu este uşor s-o prinzi. Tot aşa şi voi, atîta timp cît
veţi ridica privirile în sus nu veţi fi lesne prinşi în cursă sau în capcană. Diavolul
oste un păsărar dibaci, ridicaţi-vă — deci — deasupra săgetăturilor lui. Cel ce se
plasează într-un loc înalt, nu va admira bunurile veacului acestuia. Şi după cum,
dacă.ne ridicăm pe piscul unui munte înalt, 1
cetăţile şi fortăreţele ne par foarte mici,
i«ir oamenii care merg ne par ca nişte furnici care se agită, tot astfel şi voi, dacă
vă ridicaţi spre ideile sublime ale unei înţelepciuni sfinte, nimic nu vă va putea
•

l

• *

•

12. Idem, «Commentaire sur Matthieu». Homelie XIII, chap. IV, 1 Tome VII, p.- 97.
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vătăma pe pămînt... In felul acesta, toate splendorile vieţii prezente păreau nişte
lucruri mărunte în faţa Sfîntului Pavel şi erau în ochii lui mai inutile decît fiinţele
moarte. Ceea ce îl face să strige : «Lumea este răstignită pentru mine» (Gal. IV, 14),
ceea ce îl face să-i îndemne pe credincioşi: «întoarceţi-vă gîndurile yoastre către
cele de sus» (Col. III, 1). Ce vrei să spui, măreţule Apostol, prin lucrurile cele de
sus ? întreabă Sfîntul Părinte. — Unde sînt ele, aceste lucruri ? Sînt ele în regiunea
unde străluceşte soarele ? Unde este luna ? Nu. — Dar unde ? Unde sînt îngerii, arhan
ghelii, heruvimii şi serafimii ? — Nu, încă nu, ci acolo unde Iisus Hristos se află
de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl Său. Urmaţi învăţătura Apostolului şi nu uitaţi
niciodată că, aşa cum aripile nu sînt bune de nimic dacă pasărea este prinsă în plasă,
unde se zbate în zadar, tot aşa mintea nu vă ajută la nimic dacă sînteţi robiţi de
dorinţe criminale şi sînteţi mereu prinşi, oricare ar fi agitaţiile voastre. Aripele sînt date
păsării ca să nu cadă în p lasă; mintea este dată omului pentru a se apăra de păcate» 13.
#

•

«O minte calmă şi liniştită -înfruntă chiar relele naturale şi reale. închipuiţi-vă
un cîrmaci în mijlocul fu rtu n ii: marea mugeşte, norii se grămădesc, fulgerul stră
luceşte, iar în corabie domneşte -tulburarea şi zăpăceala. Totuşi, el stă liniştit la
cîrmă şi, cu o mină sigură, îş* dirijează corabia pe care o ©mulge din furia «apelor
şi a furtunii. Imitaţi această purtare, ne sfătuieşte Sf. Părinte. — Şi dacă veţi arunca
în Dumnezeu ancora sfintei speranţe, ea vă va face să fiţi hotărîţi şi neclintiţi» 14.
în concluzie, cuvintele : «şi nu ne duce pe noi în ispită» au înţelesul lor profund
şi e bine să ne rugăm aşa cum ne-a învăţat Mîntuitorul nostru Iisus Hristos;
Ispitele fiind de două feluri, e bine să ne rugăm ca să nu fim duşi în ispitele
' care întrec puterea noastră de rezistenţă şi care ne aruncă în prăpastia pierzării
veşnice \
Dumnezeu i-a dus în ispită pe israelitenii care au rătăcit 40 ani în pustie, iar
Duhul Sfînt L-a dus pe însuşi Mîntuitorail în pustia Carantaniei, dar aceste ispite nu
duc la pieirea sufletului, ci dimpotrivă la întărirea şi purificarea l u i ;
Să nu ne aruncăm la voia întâmplării în cuptorul ispitelor, iar dacă ele vin asu
pra noastră să le răbdăm şi să ne rugăm liii Dumnezeu să ne întărească;
După cum într-o fabrică de sticlă, vasele — înainte de a fi întrebuinţate — trec
mai Întîi printr-o cameră cu cea mai înaltă temperatură şi, după aceea, printr-o
cameră cu cea mai scăzută temperatură, tot astfel Dumnezeu ne lasă în ispite de tot
felul ca să ne întărească, să ne călească, iar cei care nu rezistă şi se sfarmă, să
meargă la retopire, aşa cum a mers Sfîntul Apostol Petru după ce s-a lepădat de
Domnul. «Un artist, scrie Sfîntul Ioan Gură de Aur — care ţine în mîinile lui o
statuie uzată de rugină şi de vreme, mutilat^ în mai multe locuri, o sfarmă, o aruncă
în cuptor, o topeşte cu grijă ca s-o refacă mai frumoasă. Statuia sfărîmată în scopul
de a fi aruncată în cuptor nu este distrusă, ci reînnoită» 15.
Este adevărat că sînt unii care nu se mai refac, nu se mai reînnoiesc, nu se mai
ridică din căderea lor. Din categoria acestora fac parte demonii şi fariseii. Dar dacă
sub acţiunile calde ale razelor solare lutul se împietreşte, de vină este materia şi
dacă demonii şi fariseii s-au împietrit, de vină sînt spiritele lor orbite de ură şi de
invidie. «Crima lor, zice Sfîntul Ioan Gură de Aur — nu este nici tîlhăria, nici duhul
13. Idem, «Homfclies sur Ies statues» T. III, p. 76.
15. Idem, «Homelies sur Lazare», T. II, p. 503.

14. Ibidem , p. 81.
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de răpire, ci o neascultare, un spirit de contradicţie care se opune sistematic la tot
ce face Dumnezeu. Din această cauză ei aud fără să înţeleagă şi văd fără să
discearnă» 16.
•Dacă «materia» e bună, ispitele dezrădăcinează mîndria, gelozia, invidia, plă
cerile vinovate, fastul puterii, lăcomia, desfrînarea, vanitatea, mînia, iar dacă «mate
ria» e rea omul se împietreşte, merge din rău în mai rău. .în primul caz, cei trei
tineri au ieşit mai strălucitori din cuptorul Babilonului, Daniil a ieşit biruitor din
groapa cu lei, iar Iov a ieşit plin de sfinţenie din ispitele pe care le-a suferit cu
bărbăţie. Iar în al doilea caz, omul e ca o casă în care intră alte şapte duhuri rele,
e ca o casă zidită pe nisip care se prăbuşeşte cînd vin apele. Din suferinţa acestor
oameni se înaltă numai blesteme. Şi dacă celor dintîi li se poate spune : «cel ce are
i se va mai da», celorlalţi li se poate zic e : «iar celui ce n-are i se va lua şi ceea
ce i se pare că are».
Grăuntele de grîu, aruncat sub brazdă, este aruncat totodată în cele mai grele
ispite, dar — fiind materie bună — după ce putrezeşte şi moare le întoarce toate
spre bine, dînd roade însutite la bună vreme. Tot astfel martirii, acoperiţi de lovituri
şi de rane, schingiuiţi şi omorîti, pe măsură ce-şi prăpădeau omul din afară, îşi înnoiau omul cel dinăuntru. Diavolul este .un călău, dar «călăul aplică răufăcătorului
pedeapsa cuvenită, nu pe cît vrea el, ci pe cît îi ordonă magistratul» 11. In asemenea
cazuri, «diavolul devine cauza mîntuirii noastre, nu prin intenţia sa, ci printr-o dibace
folosire (a ispitelor lui). Aşa cum fac medicii, care iau tot felul de vipere, le taie
organele veninoase şi din ele fac remedii...» 18.
Sfîrşind aceste rînduri, să ne rugăm Tatălui ceresc împreună cu Gala Galaction :
«Tu vezi în ce iad trăim ! Tu vezi cum se clatină deasupra noastră valurile
păcatului şi ale prăpădului! «Rămîi cu noi căci este către seară şi ziua pe sfîrşite!»
(Luca XXIV, 29). Rămîi cu noi în noaptea pe care o simţim plină de spaime şi de
dureri! Te aşteptăm cu încordare, te aşteptăm, aşa cum ne-ai poruncit, ou mijloacele
încinse şi cu lămpile gata, ca pentru sosirea Mirelui. Nu ne lăsa să adormim ! Nu ne
lăsa nici gîndurilor străine şi descurajării! Măsoară puterile noastre cu mare mila
Ta, încarcă pe umerii noştri atîta cîl putem să purtăm şi nu ne duce pe noi în ispită!
«Ţărînă sîntem, Stăpîne! Praf şi deşertăciune ! Nu lăsa pe diavolul să se cuibă
rească în ţărîna aceasta ! Păstrează-ne nouă dumnezeieştile Tale făgăduinţe ! Invredniceşte-ne pe noi să ajungem la răscumpărarea, la prefacerea şi la străluminarea
trupurilor noastre» !
«Nu ne împovăra pe noi cu pricini, cu gînduri, cu întrebări şi cu necazuri care
trec peste puterile noastTe !
Nu îngădui ca. făptura noastră slabă, înnodată din duh şi din pămînt, să fie su
pusă la prea mari încercări ! Nu ne lăsa să rătăcim departe de T ine! Nu ne lăsa să
Mm cernuţi ca g r îu l! Nu îngădui ca noi cei arvuniţi dragostei, milei şi slavei Tale,
noi, cei arvuniţi cerului şi învierii ce va să fie, să apucăm pe căile pieirii, ci ne
i/.băveşite de cel viclean ! Amin !» 19.

Arhim. Paulin LECCA

16. Idem, «Commentaire sur Isai'e», T. VI, p. 385.
17. Idem, «Hom61ies sur Ies d6mons», T. III, p. 161.
18. Ibidem.
19. Gala Galaction, Meditare la «Rugăciunea Domnească», adică la Tatăl nostru, Tipografia Die*
ro/.ană, Arad, 1927.

OBLIGAŢIA POSTULUI ŞI SPOVEDANIEI ÎNAINTE DE ÎMPĂRTĂŞIRE
(după Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie şi Rînduieli bisericeşti)
Sfînta Euharistie este centrul vieţii noastre spirituale, iar inima acestei vieţi este
Iisus euharistie. Dm inimă pornesc sentimentele de iubire şi de intimitatex.
Sfînta Euharistie este cea mai mare şi mai dumnezeiască Taină, este izvorul
celei mai preţioase roade duhovniceşti. Mîntuitorul nu petrece decît numai în sufle
tele şi trupurile cele curate. «Eu M ă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul
vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu ;puteţi veni» (Ioan Vilii, 21).
Mîntuitorul nai intră în sufletele celor nevrednici şi nepregătiţi, care numai în
ceasul morţii îl vor căiuta ca să le ierte fărădelegile lo r2.
Credinciosul care se împărtăşeşte este convins că să împărtăşeşte cu Trupul şi
Sîngele lui Hristos spre iertarea păcatelor. Mîntuitorul a zis : «Adevăr, adevăr zic
vouă, dacă nu veţi mînca tru-pul Fiului Omului şi nil veţi bea Sîngele Lui, nu veţi
avea viaţă întru voi. Cel ce mănîncă Truipul Meu şi bea Sîngele Meu rămîne întru
Mine şi Eu întru el. Aceasta este pîinea care s-a pogorît din cer, nu precum au
mîfica.t părinţii voştri mană *i au murit. Cel ce mănîncă această pîine va trăi lîn veac»
(Ioan VI, 54— 56).
Credinciosul înduhovnicit prin primirea Sfintei Euharistii este ajutat în năzuin
ţele sale de a aduce o viaţă în Hristos, conformîndu-se în toate gândurile siale şi-n
toate cugetele sale cugetelor lui Hristos, după cuvîntul Sfînfcului P avel: «Şi nu mai
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine» (Gal. II, 20).
Tot în Evanghelia Sfîntului Ioan, Mîntuitorul precizează că Trupul Său este cu
adevărat mîncaie, şi Sîngele Său cu adevărat băutură. Ce cuvinte clare şi limpezi
sînt acestea !
De altfel, la Cina cea de Taină, într-un moment foarte important şi semnificativ,
Mîntuitoral ridieîndu-se în picioare, după ce ia făcut o rugăciune scurtă, a ridicat
ochii spre cer, a binecuvîntat pîinea şi apoi a zis către A postoli: «Luaţi mîncaţi,
acesta este Trupul Meu». Apoi a luat paharul cu vin, zicînd : «Beţi dintru acesta toţi,
acesta este Sîngele Meu».
Cuvintele acestea ale Mîntuitorului cuprind o poruncă deosebit .de mare, poruncă
pe care sînt obligaţi să o împlinească toţi aceia care se numesc ucenicii Lui şi care
vor să se împărtăşească din viaţa lui Hristos.
Eu mă gîndesc — zice Nicolae Cabasilas în lucrarea sa Viaţa in Iisus Hristos
— la această invitaţie sacramentală : Luaţi. >Este 'limpede că prin această expresie
noi sîntem invitaţi la o masă, în cursul căreia noi primim într-adevăr pe Hristos în
mîinile noastre, noi îl introducem în gură, noi îl contopim cu sufletul nostru, noi îl
unim cu trupul nostru, noi îl vărsăm în vinele noastre. Pe drept cuvînt este zis : «Cei
care L-ayu primit nu sînt născuţi din sînge» La Vie eh Jesus-Christ, traduit par S. Broussaleux, Belgique, 1932, p. 116).
*
Dar, Trupul şi Sîngele lui Hristos nu-1 pot primi decît aceia care sînt vrednici,
căci Sfîntul Pavel ne învaţă: «Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănînce
din pîine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănîncă şi bea cu nevrednicie, osîndă îşi
mănîncă şi bea, nesocotind trupul Domnului» (I Cor. XI, 28— 29).
Fiindcă Sfînta împărtăşanie este unirea cu Hristos însuşi, sub chipul pîinii şi al
vinului, e lucru foarte de înţeles că primirea ei trebuie să fie precedată de împli
nirea unei speciale pregătiri. Trebuie să fie pregătirea pe care o facem celui mai iubit
oaspete pe care îl primim în casa sufletelor noastre. Acest oaspete pe care îl primim
1. Pr. Prof. E. Branişte, Rolul Botezului, Mirungerii şi Şf, Euharistii în viaţa creştină, în «Glasul Bi*
'

sericii», 1956, nr. 10, p. 554.
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2. Cazania, Bucureşti, 1960, p. 585.
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vrea un loc în inima noastră în care să rămînă, după cuvintele Sfîntului Ioan din
Apocalipsă : «Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide
uşaf voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine» (Apoc. III, 20).
Din textele Sfintei Scripturi, clin scrierile Sfinţilor Părinţi, ca şi din rînduielile
bisericeşti ştim şi cunoaştem că pregătirea aceasta deosebită pentru primirea lui
Hristos în Sfîntă împărtăşanie se împlineşte -prin următoarele lucrări :
1. Prin post şi prin iertarea din inimă a celor care ne-au greşit.
2. Prin cercetarea conştiinţei şi prin spovedanie.
3. Prin virtuţile creştineşti pe care să le avem în sufletele noastre, mai ales
credinţa, nădejdea şi dragostea.
4. Prin citirea Pravilei de rugăciuni pentru împărtăşire.
Vom precizia de la început că roadele Euharistiei depind de dispoziţia sufle
tească a credincioşilor în momentul primirii acestei sfinte şi dumnezeieşti Taine. Ne
vom ocupa numai de două condiţii ale îm părtăşirii: postul şi spovedania.
Prof. Petre Vintilescu, în-studiul său: Sfîntă împărtăşanie în spiritualitatea creş
tină. Deasă ori rară împărtăşire ?» (în «Studii Teologice», 1953, nr. 5—6, p. 385—386),
afirmă — vorbind despre momentul ascetic al împărtăşaniei — că acest moment constă
în actele de pocăinţă, de rugăciune şi exercitarea în virtute. La aceste acte de exer
citare în virtute adăugăm şi postul, despre care, de altfel, vorbeşte în alt loc. Momen
tul acesta ascetic — după autorul citat — îşi găseşte temei tot într?un considerent al
Sfîntului Pavel, cînd zice că : «Ori de cîte ori mîncaţi pîinea aceasta şi beţi paharul
acesta, vestiţi moartea Domnului» (I Cor. XI, 26).
în învăţătura Sfîntului Pavel, Sfîntă Euharistie este actualizarea morţii şi sufe
rinţei Domnului, şi în acest fel este mijlocul cel mai desăvîrşit pentru împărtăşirea
credincioşilor. Aceştia participă la moartea Lui prin omorîrea păcatelor, prin pocăinţă,
prin zdrobirea inimii, prin exercitarea actelor de renunţare şi a virtuţilor, prin care
ne apropiem de Domnul. între aceste acte de renunţare considerăm şi postul.
Postul este o practică veche a omenirii şi se utiliza chiar înainte de creştinism,
în Vechhil Testament este poruncit de Dumnezeu prin profeţi şi este reglementat prin
legi pozitive şi dispoziţii precise, legi şi dispoziţii care au fost observate cu stricteţe.
Astfel, Dumnezeu porunceşte prin Moise postul din ziua Curăţirii sau a Ispăşirii
(ziua a zecea din luna a şaptea, Lev. XVI, 29 ; XXIII, 32 : «Aceasta să fie pentru voi
lege veşnică: în luna a şaptea, în ziua a şasea a lunii, să postiţi şi nici o muncă să
nu faceţi, nici 'băştinaşul, nici străinul care s-a aşezat la voi. Căci în ziua aceasta vi
se face curăţirea de toate păcatele voastre înaintea Domnului, şi curaţi veţi fi»).
în afară de postul din această zi a Ispăşirii, în împrejurări deosebite erau porun
cite posturi publice extraordinare, în care postea întreg poporul sau cel puţin o parte
importantă, cum este cel de care aminteşte Ieremia XXXV I, 9 : «...în luna a opta, a
vestit post înaintea feţii Domnului pentru tot poporul din Ieiusalim şi pentru tot
poporul care venise la Ierusalim».
Profetul Ioi‘,1 «îndeamnă poporul la postire prin cuvintele: «Postiţi ipost sfînt,
strîngeţi obşte de praznice, adunaţi pe bătrîni, pe toţi locuitorii ţării în templul
Dumnezeului vostru şi strigaţi către Dumnezeu rugîndu-L» (I, 14).
După captivitate, s-au adăugat noi posturi (Zaharia VIII, 19).
Mai este amintit şi postul particular. Proorocul Moise a postit 40 de zile pe
muntele Sinai cînd Dumnezeu i-a dat tablele Legii (Ieşire XXXIV , 28), Daniil a
postit trei săptămîni (Dan. X, 2— 3), proorocul Ilie a postit şi el (III Regi XIX, 8).
Despre proorociţaAna (Luca II, 36—37) ni se spune că nu se depărta de templu
slujind ziua şi noaptea în post şi rugăciune.
I i Legea Nouă ştim că Mîntuitorul a postit 40 de zile înaintea începerii acti
vităţii Sale publice (Matei IV, 2); (Marcu I, 13), şi a arătat ucenicilor Săi că postul
e necesar şi trebuie să fie împreunat cu rugăciunea (Matei IV, 1 ; Marcu IX, 29) şi
recomandă postul
ca un mijloc de înfrînare a trupulluişi de înviere a ispitelor
(Matei XVII, 21).
In Faptele Apostolilor XIII, 3 ni se spune că în Biserica din Antiohia proorocii
şi învăţătorii de acolo, Barnaba şi Simeon, care se numea Niger, Luciu Cireneul, Manain (...) şi Saul, pe cînd slujeau Domnului posteau. Duhul Sfînt Le-a poruncit să
deosebească pentru lucrul apostoliei pe Barnaba şi pe Saul. Textul sfînt ne spune
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«Atunci postind şi rugîndu-se au pus mîinile peste ei şi i-au lăsat să plece» (Fapte
XIII, 3).
La hirotonirile de preoţi se postea : «Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică,
rugîndu-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei- Domnului în care crezuseră» (Fapte,
XIV, 23).
Sfinţii Apostoli au practicat postul. Intre alţii îl avem pe Sfîntul Pavel care a
postit şi a îndemnat pe fiii săi sufleteşti să practice postful (I Cor. VII, 5; II Cor.
VI, 5 şi IX, 27), texte în care vorbeşte şi despre postirea lui.
In epoca apostolică şi după această epocă aflăm menţiuni despre post la toţi
scriitorii creştini.
tîn creştinism, postul a devenit un mijloc necesar de progres în viaţa duhovni
cească, un mijloc de luptă împotriva patimilor şi în acelaşi timp «un semn de res
pect şi de omagiu adus lui Dumnezeu, un act de virtute şi de cult» 3.
Ca act de cult postul este trăit în creştinism ca o jertfă vie de dreptate, biruind
păcatul şi dorind mereu ca să ne apropiem de Dumnezeu, ca un efort pe calea desăvîrşirii. Din acest motiv postul se încheie întotdeauna cu împărtăşirea credincioşilor,
care încununează în acest fel strădaniile aceluia care a postit şi îi asigură biruinţa
eforturilor sale duhovniceşti şi împreunarea cu Hristos 4.
Ştim din Noul Testament că unele ispite ale diavolului nu se pot birui decît
cu rugăciune şi cu post (Marcu IX, 29). Biserica recomandă să se facă împărtăşirea,
mai ales în timpul posturilor, pentru că acestea sînt perioade de exerciţii spirituale,
în timpul cărora creştinii găsesc mai cu uşurinţă condiţii proprii pentru pregătire.
Sfinţii Părinţi au fost mari apărători ai postului, socotindu-1 ca -un mijloc de
îmbunătăţire morală, întrucît ne eliberează de robia păcatului şi ne duce la liber
tate, ne înseninează cugetele şi ne pregăteşte pentru primirea cu vrednicie a Sfintei
împărtăşanii.
Sfîntul Ioan Gură de Aur, în omilia a 5-a din cele nouă Omilii despre pocă
inţă (iP.G., t. 49, col. 277— 350), ne spune : «Postul e un domnitor temut j dar nu e
de temut pentru noi, ci pentru firea demonilor, (...), postul alungă pe duşmanii mîntuirii noastre... Băutura şi lăcomia, legîndu-ne cu mîinile la spate, ne dă, ca pe
nişte robi prinşi în lmptă, pe anina tiraniei patimilor, ca pe mîima unei stăpâne neîn
duplecate, iar postul, găsindu-oie legaţi şi robind, ne dezleagă cătuşele (...) el ne
face din oameni îngeri (...). Şi în paradis e trebuincios postul (Facere II, 16— 17), cu
atît mai mult în afară de paradis».
Tot Sfîntul Ioan Gură de Aur pretinde că pentru o cuminecare demnă creştinii
să se pregătească prin rugăciune, milostenie, post, privegheri, lacrimi, spovedanie şi
alte exerciţii (P.G., t. 48, col. 864, 930—931).
Postul are puterea de curăţie morală, el întăreşte voinţa în cele -bune, lăm u
reşte interiorul duhovnicesc, este un mijloc de înzdrăvenire morală. El face parte
din mijloacele de desăvîrşire şi cultivare a sufletului ca : rugăciunea, căinţa, sme
renia, milostenia etc. Postul stinge puterea patimilor şi a instinctelor, constituie o
formă a năzuinţei şi sîrguinţei creştine spre desăvîrşirea morală.
După Sfîntul Ioan Gură de Aur, postul este acel exerciţiu al sufletului care
potoleşte zburdăciunea trupului, înfrînează poftele cele nesăţioase, înaripează su
fletul şi-l înalţă.
Simeon al Tesalonicului ne spune că postul este lucrul lui Dumnezeu, e omorîrea păcatelor trupului.
Cu trecerea timpului practicarea postului s-a stabilit şi rînduit în canoane. în
can. 66, dar mai ales în can. 79 'apostolic s-au staibiliit următoarele cu privire la p o s t:
«Dacă vre-un episcop, sau presbiter, sau diacon, sau ipodiacon, sau citeţ, sau cîntăreţ, nu posteşte sfîntul şi Marele Post al Paştilor, sau Miercurea, sau Vinerea, să
se caterisească, iar de va fi laic să se afurisească» (5).
Canonul de mai sus dispune că toţi membrii Bisericii, fie clerici, fie laici, sînt
obligaţi a posti Postul cel Mare (înainte de Paşti), Miercurea şi Vinerea. Postul are
3. Pr. Prof. Ene Branişte, Posturile din cursul anului bisericesc, în «Biserica Ortodoxă Română»,
1964, p. 123.
4. Ari. cit., p. 124.
5. N. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, voi. I, p. I, p. 290.
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de scop să ne i»acă -apţi pentru pocăinţă, pentru rugăciune şi pentru serviciul divin.
Asemenea canoane mai găsim în cele ale sinodului Trulan (29, 55, 56 şi 89), precum
şi în unele canoane ale sinodului de l-a Laodiceea.
Dispoziţii mai numeroase cu privire ila post găsim iîn cancxanele 'sinoadelor lo 
cale şi ecumenice, precum şi în acelea ale Părinţilor bisericeşti, ca Dionisie al
Alexandriei, Sfîntul Timotei al Alexandriei, Sfîntul Petru al Alexandriei şi alţii.
In toate aceste canoane se pretinde postul ca o condiţie şi obligaţie în vederea
împărtăşirii.
Precizări şi dispoziţii cu privire la post mai aflăm şi în învăţătura celor 12
Apostoli (cap. 8), în care sint rînduite ca zile de post Miercurea şi Vinerea, precum
şi în Constituţiile Apostolice. în aceste veohi documente bisericeşti se prescrie postul
pentru penitenţi, posturile de Miercuri şi Vineri şi celelalte posturi m ari6. Toate
aceste dispoziţii cu privire la post au în vedere împărtăşirea şi sînt considerate ca
obligaţii pentru Împărtăşire.
Origen, (P.G., t. 12, col. 288) recomandă ajunul ca o pregătire a mîncării
cereşti.
iln Tipiconul cel Mare se prevede pentru monahi, cap. 34, 42, ca şi cei care
vreau să se împărtăşească în >afara ceilor patru posturi de peste an trebuie să pos
tească o săptămînă înainte, sau măcar trei zile, sau cel puţin o zi, iar în ziua res
pectivă să se abţină complet de la mîncare şi băutură pînă la vremea împărtăşirii,
începînd cel puţin de la miezul nopţii.
iln vechile rînduieli ale vieţii monahale, apărute la Dobruşa (1929), citim nenu
mărate exemple de postire şi ajunare, practicate ca un efort de a supune şi a birui
ceea ce este rău şi totodată ca o pregătire pentru împărtăşire. în viaţa cuviosului
Pahomie cel Mare citim că pregătind acesta sihastrului Palamon, în ziua învierii,
bucate cu puţin untdelemn şi oţet, acesta n-a voit să mănînce decît numai pîine
şi sare.
Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă în răspunsul la întrebarea 88 vor
beşte despre îndatorirea creştinului de a ţinea posturile rînduite. Iar în răspunsul
la întrebarea 107 (partea întîi), zice : «La primirea înfricoşatelor Taine, trebuie să
ne pregătim după rînduiala Bisericii noastre Ortodoxe, adică cu spovedanie curată,
post, zdrobirea inimii, împăcare deplină cu toţi şi altele asemenea».
în Povăţuirile din Liturghier (Editura Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă,
Bucureşti, 1974, p. 379), se cere postire înainte de împărtăşire. «Iar preoţii de enorie
să înveţe pe poporenii lor ca într-un cuget curat atit parte bărbătească, cît şi parte
femeiască, de v<a fi cu putinţă la praznice, iar de nu negreşit în cele patru posturi
de peste an, să se pregătească pentru sfîntă împărtăşire.
Iar de vor vrea să se apropie de sfîntă împărtăşire şi afară de ceile patru
posturi obişnuite, să postească mai înainte şapte zile, petrecînd în rugăciuni la bise
rică şi acasă i(şi aceasta nu la vreme de nevoie, căci lia v-reme de nevoie numai
trei zile, sau chiar numai o zi să îngăduie să postească), şi mai înainte să se pre
gătească pe sine, după rînduială, prin mărturisirea păcatelor sale».
Şi în cărţile noastre de cult se vorbeşte despre necesitatea postului ca o pre
gătire pentru serbarea învierii şi pentru împărtăşire.
In Triod (Ediţia 1970), Marţi dimineaţa, săptămînă întîia a Postului, la sedealna
glasului al 2-lea avem aceste cuvinte prin care se laudă darul postului prin cuvin
tele : «Binecuvîntat este darul preacinstitului post, că Moise prin el s-a mărit şi legeacea scrisă cu slove pe lespezi a luat» (p. 137).
La Stihoavna de Miercuri din săptămînă întîia a Postului, c itim : «Să nu săvîrşim Postul numai cu părăsirea mîncării, ci cu înstrăinarea de toată patima cea
pămîntească ; ca Tobind trupul (...) vrednici să ne facem împărtăşirii Mielului Fiului
lui Dumnezeu, celui ce s-a junghiat de bună voie pentru lume şi duhovniceşte să
prăznuim ‘Învierea» (p. 144). Din acest text se vede limpede necesitatea postului
pentru împărtăşire.
La Sedealna de Miercuri săptămînă întîia din Post (p. 151) citim: «...învredniceşte-mă a vedea dumnezeiasca patimă, prin post plăcînd slavei Tale, ca să iau din
destul milă».
6. Vezi : Pr. Prof. Ene Branişte, Posturile..., p. 120—139.
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La Tricîntarea de Miercuri, săptămînă întîia din post, citim : «Să ne răstignim
mădularele prin postire» (p. 152).
La Stihoavna de Miercuri, săptămînă a doua din Post, cîntăm: «Veniţi- să
supunem prin post patimile gîndurilor (...),* ca să ne facem vrednici a ne închina
Crucii Fiului lui Dumnezeu, celui ce s-a junghiat de bună voie pentru lume. Şi
duhovniceşte să prăznuim învierea cea din morţi a Mîntuitorului (p. 155). Şi în
acest text este evidenţiată ideea postului în vederea împărtăşirii.
în cărţile de 'Cult postul este considerat mai luminat decît alte virtuţi, cînd
citim : «Razele postului primindu-le, străluceşte, suflete, şi fugi de întunericul păca
tului, ca să-ţi răsară ţie lumina iertării prin dumnezeiescul Duh».
La Stihoavna de Vineri din săptămînă întîia a Postului, cîn tăm : «Cei ce do
rim să ne împărtăşim Paştile dumnezeieşti, care nu se încep din Egipt, ci din Sion,
să ridicăm din mijloc aluatul păcatului prin pocăinţă (...) şi să urmăm Celui ce prin
post ne-a arătat biruinţa, Mîntuitorul sufletelor noastre» (p. 171).
Miercuri, în săptămînă a treia din Post, la cîntarea a 9-a citim : «Să postim,
fraţilor, de gînduri urîte şi de fapte rele; să ne curăţim inimile (...), ca fiind pur
tători de lumină să vedem Paştile cele mari» (p. 283).
Porunca a doua bisericească ne pretinde să ţinem posturile de peste an, iar
porunca a 4-a ne impune să ne spovedim şi să ne cuminecăm în fiecare din cele
4 posturi de peste an, ori dacă nu putem, cel puţin odata pe an, în postul Sf. Paşti.
Din toate cele spuse pînă aici rezultă clar că postul este impus ca o obligaţie
a fiecărui creştin şi totodată ca un mijloc cu ajutorul căruia se temeiniceşte sănă
tatea lui trupească şi sufletească şi îi oferă posibilitatea de a se pregăti cu vrednicie
pentru primirea Trupului şi Sîngelui lui Hristos.
O altă obligaţie pe care trebuie să o împlinim pentru a ne împărtăşi cu vred
nicie e spovedania. Spovedania e taina care aduce liniştea sufletului, iertare, feri
cire şi apropiere de Dumnezeu. Prin spovedanie Mîntuitorul a adus omenirii cea
mai mare binefacere : iertarea.
Mărturisirea păcatelor presupune în Vechiul Testament că orice greşală este
săvîrşită împotriva lui Iahve şi împotriva aproapelui. în Levitic XXVI, 40 citim :
«Atunci îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, cum- au săvîrşit
ei nelegiuiri împotriva mea».
în Levitic V, 5 : este scris : «Deci de se va face cineva vinovat de ceva din
acestea, şi îşi va mărturisi păcatul». Păcatul împiedică legăturile pe care Dumnezeu
are să le stabilească cu omul. Restabilită legătura prin spovedanie, păcătosului i
se dă iertare, după cuvîntul Scripturii: «Atunci Iosua a zis către Acan : «Fiul meu,
dă astăzi slavă Domnului Dumnezeului lui Israel şi fă mărturisire înaintea Lui şi
arată-mi ce ai făcut. Să nu ascunzi de mine» (Iosua VII, 19 sq.).
-în cărţile proorocilor se exprimă astfel : «Veniţi să ne judecăm, zice Domnul.
De vor fi păcatele voastre- cum e cîrmîzul, ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca
purpura, ca lîna albă le voi face» (Isaia I, 18).*
Proorocul Iezechiel insistă asupra întoarcerii păcătoşilor la Domnul prin pocă- inţă, cînd zice: «Zice Domnul Dumnezeu.: pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toate nele
giuirile voastre. Lepădaţi de la voi toate păcatele voastre cu care aţi greşit şi vă
faceţi o inimă nouă şi un duh nou» (Iez. XVIII, 30— 31). în altă împrejurare are
aceste cuvinte : «Precum e de adevărat că eu sînt viu, tot aşa e de adevărat că eu
nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să
fie viu. întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele ! Pentru ce să mu
riţi voi, casa lui Israel ?» (XXIII, 11).
Mărturisirea unul altuia pe care o recomandă Sfîntul Iacov (V, 16) se inspiră
probabil din practica evreiască. Texitul de la Ioan I, 9, ne spune c la r: «Dacă măr
turisim păcatele noastre, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească pe noi de toată nedreptatea». în text nu se precizează forma pe care
trebuie să o aibă mărturisirea necesară. Mărturisirea păcatelor este întotdeauna sem
nul părerii de rău şi condiţia normală a iertării.
în Vechiul Testament, Psalmii lui David cuprind un foarte bogat material cu
privire la pocăinţă şi spovedanie. Amintesc Psalmii : VI, XXXI, X X X V II, L, CI,
CXXIX, CXLII.
m
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în Psalmul XXXI, 1, avem următoarea expresie cu privire la folosul mărturi
sirii : «Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele». Ver
setul 6 cuprinde însăşi spovedania, cînd zice : i«Mărturitsi-voi fărădelegea mea Dom
nului, şi tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu».
Cea mai sublimă şi mai adîncă mărturisire o face însă proorocul David, în
Ps. L, cînd îi cere Domnului : «întoarce fata Ta de la păcatele mele, şi toate fără
delegile mele ştergele. Inimă curată zideşte întru mi::e, Dumnezeule şi duh drept
înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele» (v. 11).
Proorocii Vechiului Testament cheamă în repetate Tînduri poporul la pocăinţă
şi la mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Ieremia'cheamă poporul zicîndu-i :
«Intoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi eu voi vindeca neascultarea voastră» (III, 22). în
Plî^gerile 'lui Ieremia se exprimă într-o formă deosebită îndemnul la pocăinţă şi
la mărturisire pentru păcate şi întoarcerea la Dumnezeu.
Mîntuitorul Hristos are puterea de a ierta păcatele (Marcu II, 10) şi ca urmare,
înainte de Patima şi de Moartea Sa, a făgăduit Sfinţilor Apostoli că le va da puterea
de a ierta păcatele, cînd le-a spus : «Adevărat grăiesc vouă : Ori cîte veţi lega pe
pămînt, vor fi legate şi în cer, şi ori cîte veţi dezlega pe pămînt, vor fi dezlegate
şi în cer» (Matei XVIII, 18).
Sfîntul Evanghelist Ioan ne descrie timpul şi modul în care Mîntuitorul a îm 
plinit făgăduinţa Sa. în cap. XX din Evanghelie ne spune că după înviere, cînd s-a
înserat, în ziua aceea, întîia din săptămînă, a venit Iisus şi a stat în mijlocul uceni
cilor şi le-a zis : «Luaţi Duh Sfînt, cărora veţi ierta păcatele 'le vor fi iertate şi cărora
le veţi ţine, vor fi ţinute» (v. 23).
<
Sfîntul Ioan Botezătorul propovăduieşte pocăinţa (Matei III, 2). Cei ce se bo
tezau în Iordan de la Ioan îşi mărturiseau păcatele (Matei III, 6).
Între scriitorii bisericeşti care insistă asupra necesităţii spovedaniei amintim pe
Tertulian, în tratatul «Despre pocăinţă» (P.L., t. I, col. 1223— 1248), care zice: «în
ceea ce priveşte postul şi hrana — zice el — , ni se cere ca să ne culcăm pe sac
şi cenuşă, să ne îmbrăcăm corpul în zdrenţe negre. Cel ce se pocăieşte îşi alimen
tează de obicei rugăciunile prin posturi, gemete, plînge, strigă ziua şi noaptea
către Domnul Dumnezeu».
Să ne întoarcem însă la Noul Testament. La Matei XI, 20 şi 21 Iisus mustră
oraşele care nu s-au pocăit. în Luca XV, 7 se exprimă bucuria care e în cer pentru
un păcătos care se pocăieşte, La Luca XXIV, 47 se precizează ca în numele lui Iisus
se propovăduieşte pocăinţa. Sf. Petru e nedemn de a se apropia de Iisus (Luca V, 8),
fiul risipitor îşi mărturiseşte păcatul (Luca V, 21) prin cuvintele: «Tată, am greşit
la cer şi înaintea ta şi nu mai sînt vrednic să mă numesc fiul tău». Mărturisirea
păcatelor este exprimată de Zacheu (Luca XIX, 8), de păcătoasa prin atitudinea ei
(Luca VII, 36), sau prin femeia adulteră care nu se apără (Ioan VIII, 9— 11). Această
mărturisire este condiţia iertării acordată de Iisus. Aici este punctul de plecare al
Mărturisirii sacramentale. Fiecare om este păcătos şi trebuie să se recunoască ca atare.
(I Ioan I, 9).
în Fapte II, 38, Sfîntul Petru pretinde pocăinţa înainte de botez, iar Sfîntul Pavel
în II Cor. XII, 21 deplînge pe cei ce au păcătuit şi nu s-au pocăit (Art. «Confession»
în Voc. de Theol. biblique, Paris, 1970).
în scrierile primelor trei veacuri creştine aflăm suficiente mărturii cu privire la
necesitatea spovedaniei în vederea împărtăşirii.
Sfîntul Vasile cel Mare insistă în scrierile sale asupra necesităţii spovedaniei :
«Cel ce s-a întinat de vreun păcat, deşi îşi pierde curăţia, totuşi nu este lipsit de
nădejdea de a se curăţi (Comentcir la Isaia, cap. 19). Impune obligaţia pentru călu
gări de a se spovedi cît mai des.
Sfîntul .Ioan Gură de Aur are cea mai aleasă învăţătură despre pocăinţă şi despre
necesitatea ei • înainte de împărtăşire. «Preoţii — zice el — 'locuiesc pe pămînt, dar
dispun de cer, căci au primit o putere pe care Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor,
nici arhanghelilor, căci n-a zis acestora : «Ori cîte veţi lega pe pămînt...». Ceea
ce fac preoţii jos pe pămînt, aprobă Dumnezeu sus în ceruri. Stăpînul întăreşte judiecata slugilor. Căci nu le-a dat El toată puterea din cer ? «Cărora, zice El, le veţi
ierta păcatele...». Şi stăpînitorii de pe pămînt au puterea de a lega, dar numai asupra
* m
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trupurilor, insă legătura de care vorbeşte Hristos, leagă sufletele şi pătrunde în
ceruri» (Despre Preoţie, III, V, 183 — după trad. lui »Aristi'de Geamănul).
Sînt nenumărate textele în care Sfîntul Ioan vorbeşte despre pocăinţă, mai ales
în cele nouă Omilii despre Pocăinţă (P.G.,* t. 49, col. 277— 359). în Omilia a doua
aflăm aceste cuvinte : -«Fie că eşti păcătos, intră -în biserică spre a-ţi spovedi păcatele ;
fie că eşti un om drept, intră in casa Domnului ca să nu te abaţi din drumul dreptăţii,
căci biserica este un liman şi pentru unul şi pentru celălalt» (Trad. de Bezdechi,
Sibiu, 1938, p. 12— 13).
După Sfîntul Ioan Gură de Aur mărturisirea păcatelor face parte din exerciţiile
de pocăinţă ale postului, dn Omilia la Mated XIV, 4 (P.G., 57, col. 221), zice: «Nimeni
nu trebuie să se ruşineze -a-şi mărturisi păcatele, ci să-şi aducă aminte de fiecare
păcat în particular şi să-l spovedească. Spune cu de-amănuntul păcatele tale. În alt
loc zice că cel curat şi spălat de păcate prin pocăinţă desăvîrşită este vrednic a se
împărtăşi cu dumnezeieşti'le Taine şi să se bucure de darurile lui Dumnezeu (iP.G.,
t. 49, col. 369— 370).
Nicolae Gabasila, în 'lucrarea sa «Viaţa iîin Hristos» recomandă (pocăinţa pentru
iertarea păcatelor, pentru primirea cu vrednicie a Sfintei Euharistii (Vezi trad. lui S.
Broussaleux).
Din viaţa Sfîntului Ambrozie ştim că n-a admis la împărtăşanie pe împăratul
Teodosie după masacrul de la Tesalonic, decît după o pocăinţă de mad mult timp şi
după spovedanie (Teodoret, în Ist. bis., VI, 17— 18).
În hotărîrile sinoadelor locale şi ecumenice se află învăţătura despre pocăinţă.
Cărţile rituale ale Bisericii Ortodoxe: Octoihul, Triodul şi Molitfelnicul, care
cuprind rugăciunile şi cîntările rituale din cursul anului bisericesc, constituie o măr
turie foarte importantă în ceea ce priveşte tradiţia despre îndatorirea de a se spo
vedi. In aceste căTţi, care sînt documente de primă importanţă, avem rugăciuni ca
acestea : «Rînduit-ai pocăinţă, Mântuitorule, celor ce se întorc, pe care dă-mi-o mie,
Bunule» (Octoih, canonul ide Luni, gl. <1, cînt. -a 4-a, stîhira 3).
în cîntările Triodului, odată cu Duminica Vameşului şi Fariseului, păcătoşii cer
să li se deschidă «Uşile pocăinţei».
La Canonul cel Mare, peasna l-a, în săptămînă a cincea a Postului, citim şi ne
rugăm : «Vremea este a pocăinţei, vin către Tine, Făcătorul meu, ridică de la mine
lanţul cel greu al păcatului şi ca un îndurat, dă-mi iertare de greşeli» (Triod, ed.
1970, p. 404).
iln rugăciunea Sfîntului Simeon Noul Teolog se zice : «Mă rog să iau izbăvire
de greşelile mele şi să mă împărtăşesc fără de osîndă cu Tainele Tale cele dătătoare
de viaţă şi fără prihană».
Patriarhul Teodosie în Gramata din 1772 zice că pentru Împărtăşire este neapărat
necesară pregătirea prin pocăinţă şi mărturisire.
.în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă, în răspunsul la întrebarea 90, se
pretinde spovedania pentru curăţirea conştiinţei sufletului, ca o condiţie pentru a ne
apropia de Sfîntă Cuminecătură.
Povăţuirile din Liturghier, după cum am mai amintit, cuprind îndatorirea de a
se pregăti fiecare creştin pentru (împărtăşire prin mărturisirea păcatelor (p. 379).
Acestea sînt suficiente mărturii pentru a dovedi necesitatea postului şi a spo
vedaniei pentru împărtăşire. Aceste două condiţii (postul şi pocăinţa) au fost întotdeauna
observate cu stricteţe de credincioşii ortodocşi. Prin ele creştinul ortodox îşi puri
fică sufletul şi este condus la Hristos cel Euharistie, care rămîne în mijlocul lumii
pînă ia sfîrşitul veacurilor.
Porunca postului şi a spovedaniei sînt legate foarte strîns de porunca duhov
nicească a mîncării pîinii celei cereşti, a Sfintei împărtăşanii. Numai astfel ne adunăm
comoară nestricăcioasă şi veşnică şi fericită va fi sluga pe care venind Domnul o
va afla făcînd aşa (Luca XII, 43).
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V A L E A AL BĂ SAU R Ă Z B O I E N I
Evocare istorică cu prilejul îm plinirii a 500 de ani
1476 - 26 iulie — 1976
‘Pe meleagurile bogate în tradiţii istorice şi bisericeşti ale Neamţului, l-a locul
numit Valea Albă (Războieni), acum 500 de ani, în 27 iulie 1476, Ştefan cel Mare
s-a angajat la «cea mai crîncenă bătălie din veacurile Moldovei» (M. Sadoveanu).
Apreciind «priceperea lui în ale războiului», cronicarul polonez Cromer {1512—
1589) vorbeşte de «norocoasele sale războaie împotriva cotropitorilor». Intr-adevăr,
în lupta de rezistenţă împotriva politicii expansioniste a Porţii, ca şi împotriva
puternicelor regate feudale vecine : Polonia şi Ungaria şi a tătarilor, Ştefan cel Mare
şi-a condus oastea în 36 de bătălii, nepierzînd decît două din ele, analele istoriei
înregistrînd însă şi în aceste cazuri nereuşita în final a duşmanului.
Deşi «creştinii au fost învinşi de păgîni», lupta de la Valea Albă a trecut în
istorie ca o înfrîngere victorioasă. Ea este o verigă însemnată -în lanţul marilor bă
tălii ce s-au dus de Ştefan pentru apărarea «pridvorului străbun», libertăţii şi in
dependenţei Moldovei. Prin voievozi ca el, poporul român şi-a apărat cu vitejie
hotarele, glia, limba, credinţa, căci nu a vrut niciodată alt stăpîn decît pe el însuşi.
In succesiunea evenimentelor istorice, lupta de la Valea Albă este o «răzbunare»
a sultanului Mahomed II împotriva lui Ştefan cel Mare, care a repurtat «cea mai
mare victorie din analeile istoriei noastre» 'împotriva lui Soliman Paş»a, la Vaslui, în
10 ianuarie 1475. în Letopiseţul Ţării Moldovei Gr. Ureche scrie : «Văzînd Mehmed
beg cîtă pagubă a avut oastea sa de la Ştefan Vodă, gîndi singur cu capul său să
meargă să stropşească ţara Moldovei».
La puţină vreme după victoria de l-a Vaslui, Mahomed II a organizat o nouă
campanie militată de mari proporţii împotriva lui Ştefan cel Mare, socotit de croni
carul otoman Kemal Paşa Zade, «răzvrătit, afurisit şi plin de trufie». Din cauza bolii
sale, Mahomed II a fost însă nevoit să amîne expediţia proiectată pînă în anul viitor.
Scopul urmărit de sultan era să cucerească Moldova — «poarta creştinătăţii» —
fiind convins că «cine cucereşte Moldova, stăpîneşte lumea» } să pedepsească şi să
distrugă forţa de luptă a temerarului voievod, care — după biruinţa de la Vaslui —
încercând determinarea unei mari coaliţii 'antiotomane a Apusului creştin şi a veci
nilor săi, ameninţa poziţia strategică a Porţii în sud-estul Europei şi în bazinul Mării
Negre ; să cucerească cetăţile din sudul şi nordul Moldovei, să înlocuiască pe Ştefan
cel Mare cu un domn credincios Porţii şi să impună un regim politic pe care-I soco
tea util planului său de expansiune în Europa cenitrală.
în clarviziunea sa politică şi militară, Ştefan <a prins gîndurile Sultanului şi a
căutat să se pregătească din timp pentru înfruntarea lui. Neprimind ajutor efectiv
din partea Apusului creştin şi a polonilor, a fost obligat să ceară ajutor politic şi
militar de la Matei Corvin (12 iulie 1475). Dar nici acest ajutor nu l-a primit la timp.
A rămas singur, după cum el însuşi a mărturisit. Singura lui forţă militară consta
din cei 12.000 de oameni, dregători şi curteni, ostaşii fiind iwnjprăştiiaţi să-şi apere
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casele împotriva tătarilor. Lipsit de ajutor Ştefan, va dojeni — în 1477 — creşti
nătatea pentru nepăsarea ei : «am rămas lipsit de orice ajutor din partea creştinilor,
pentru că ei nu numai că nu m-au ajutat, dar au fost între ei unii care poate au
simţit plăcere pentru paguba făcută mie şi ţării mele de către păgîni».
*
Sultanul a organizat un atac concentric. El urma să atace din sud cu o oaste
ce depăşea 150.000 de oameni, Basarab Laiotă cu vreo 12.000 de munteni să-l ţină
pe Ştefan la mijloc, iar tătarii cu peste 10.000 de călăreţi să atace dinspre răsărit.
în faţa, unui asemenea perjcol Ştefan nu descurajează, pentru că «numai gata
de luptă putea să se facă respectat» (N. Iorga). îşi pregăteşte un minuţios plan de
acţiune militară. Pentru, a îngreuia înaintarea colosului otoman, Ştefan cel Mare
foloseşte tactica pustiirii totale şi a hărţuielii permanente, încît turcii au mers zile
în şir «fără să găsească provizii şi fără să poată dormi», scrie cronicarul turc Seadedin.
Conform planului său militar, Ştefan cel Mare a reuşit să atragă pe turci în
Valea Albă. A încercat să reziste cu armata ce o avea, dar a fost înfrînt în ziua de
26 iulie 1476, vineri, ora treidupă masă. «Cu toate acestea — nota cronicarul turc — .
rămăşiţa duşmanilor nu lăsa armele din mînă, apărîndu-şi femeile şi copiii şi făcînd
ultimele sforţări cu oarba lor vitejie».
După luptă, Ştefan cel Mare şi-a retras oastea ispre nord, în 'regiunea subcar
patică şi pe obcinele bucovinene, hărţuind necontenit pe invadatori şi obligînd pe
sultan să-şi modifice tactica în funcţie de condiţiile pe care i le impusese voievodul.
Timp de două luni cît a stat în Moldova, armata otomană se împuţina mereu
din cauza foamei şia ciumei, în timp ce Ştefan cel Mare reuşeşte să-şi adune o
armată de 16.000 de oameni.Cu acest efectiv refăcut, la care s-a adăugat şi ajutorul
trimis de Matei Corvin, Ştefan cel Mare a reuşit să pună pe fugă pe sultan,'care
— în 8 septembrie — «se retrage ruşinos» (Duglosz) din Moldova, trecînd Dunărea.
❖
în documentele vremii rezultatul luptei de la Valea Albă este privit în mod diferit.
în unele din ele, această luptă e9te prezentată ca un adevărat dezastru pentru
moldoveni, cu pierderi mari de oameni. Letopiseţul de la Bistriţa relatează că înfrîngerea lui Ştefan cel Mare a adus «mare întristare în ţara Moldovei şi în toate ţările
din jur şi la creştinii dreptcredincioşi». Gr. Ureche notează : «şi atîţia de ai noştri
au perit, cît au înălbit ou trupurile lor poiana unde a fost războiul». Cronicarul turc
Seadedin scria, exagerînd retoric că «din capetele moldovenilor căzuţi se puteau ridica
adevărate minarete». ,Chiar şi Ştefan însuşi, în pisania bisericii din Războieni, zice :
«au căzut acolo mulţime mare dintre ostaşii Moldovei».
în alte documente, din contră, bătălia de la Valea Albă este socotită ca o înfrîngere cu o pagubă mică în oameni. Duglosz afirmă că Ştefan cel Mare a pierdut 200
de oameni şi turcii 30.000. Cifra poate fi exagerată, dar pierderile turceşti trebuie să
fi fost totuşi foarte mari. Angeliolelo — însoţitorul lui Mahomed — adaugă la cei 200
de oameni şi 800 de prizonieri. Coincidenţa cifrelor din aceste două izvoare străine
ne îndreptăţeşte să credem că acesta ar fi adevărul istoric.
Cunoscînd aceste izvoare cu informaţii atît de diferite, este nevoie să cunoaştem
adevărul în ceea ce priveşte rezultatul acestei bătălii.
Pentru turci, Valea Albă a fost numai un succes tactic de proporţii reduse, fără
ca forţa militară a lui Ştefan cel Mare să fie distrusă. A fost o victorie, dar victorie
scump plătită, fizic şi moral. Pentru moldoveni a fost o înfrîngere. Dar judecind fap
tele în ansamblu, campania din 1476 ar putea fi socotită o victorie pentru Ştefan cel Mare.
Cronica Ţării Moldovei ne spune că Ştefan şi-a refăcut armata şi urmărind pe
turci în retragere «le-a rupt multă oaste».
. Cronicarul bizantin Sphrantzes, contemporan faptelor relatate, notează în cronica
sa : «Vara din anul 6984 (= 1476) a pornit Mahomed II cu toată puterea sa asupra M ol
dovei ; în septembrie însă din anul 6984 s-a întors din Moldova mai mult înfrînt
decît biruitor».
Gr. Ureche ne informează : «după poticala lui Ştefan Vodă, ce au perdut răz
boiul, de sîrg au strîns oastea ce au putut degrabă şi s-au dus după turci şi i-au
ajuns trecînd Dunărea şi lovindu-i fără veste au fugit .lăsînd pleanul şi tot ce au
predat. Iară Ştefan Vodă le-au apucat pleanul tot şi s-au întors înapoi cu izbîndă».
Un sol veneţian scria din Braşov : «Sultanul a ieşit din ţară cu cetele sale fără să fi
luat o singură cetate »şi fără altă pagubă pentru Moldova decît prada ce au adus cu sine».
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Moldova n-a fost cucerită. Ştefan a păstrat-o întreagă, pentru că sabia lui a fost
prezentă în tot timpul şi în tot locul, de la Hotin .pînă la Dunăre şi la ţărmu'l Mării.
Exact ceea ce spunea în 1883 şi B. P. Hajdeu : «De La Carpaţi pînă la Dunăre sînt
puţine locuri unde să nu fi zăngănit sabia, să nu fi zbirăit săgeata lui Ştefan, respingînd pe duşmani de la hotarele ţării».
Nici politica expansionistă a Porţii în Europa nu şi-a atins scopul. Ştefan cel
Mare şi oastea lui au stat de strajă la porţile Europei.
Sultanul nu a putut distruge integral forţa militară a lui Ştefan cel Mare. Această
forţă şi-a reînnoit-o şi a reuşit să alunge pe cotropitori. Nicolae Iorga confirmă :
«De la început şi-a făcut o oaste, şi, după cele mai grele încercări, a înnoit-o». Iar
cronicarul spune : «După pierzarea oştii dintîi, cela ce nu avea voinici de oaste, ci
strîngea păstorii din munţi şi argaţii de-i întrarma, acum iar se ridică deasupra birui
tor». Ostaşii lui Ştefan erau contopiţi cu pămîntul. Ei au ştiut să-şi apere hotarele,
«nevoile şi neamu'l». Dragostea de moşie a fost totdeauna un zid ce nu s-a înfiorat
de faima şi numărul mare al celor ce s-au năpustit asupra Moldovei.
Cetăţile asediate : Chilia şi Cetatea Albă, Suceava, Neamţu şi Hotinul, fiind bine
apărate, n-au .putut fi cucerite.
Ştefan cel Mare a rămas domn mai departe şi a condus destinele Moldovei din
biruinţă în biruinţă pînă la sfîrşitul vieţii. Jertfele sale, umane şi materiale, n-au fost
zadarnice. A reuşit să păstreze şi să afirme fiinţa naţională a Moldovei şi să ferească
poporul de dominaţie străină. Datorită rezistenţei întîmpinate, otomanii nu au putut
transforma niciodată ţările române în paşalîcuri. Ele şi-au menţinut organizarea lor
politică şi administrativă tradiţională.
Şi pentru că ţelul propus de sultan nu a fost realizat, înseamnă că lupta de la
Valea Albă nu estompează şi nu scade cu nimic dimensiunile istorice ale luptelor sale.
Lupta de la Valea Albă a fost, finalmente, o victorie a geniului militar al lui
Ştefan cel Mare, o victorie a tenacităţii şi spiritului de sacrificiu al întregii ţări. Ea
a arătat otomanilor că Moldova nu poate fi cucerită cu uşurinţă. Cel puţin o jumătate
de secol, ei vor renunţa la gîndul de a cuceri Moldova.
Pe locul unde s-a dat lupta, douăzeci de ani mai tîrziu, în 1496, Ştefan cel Mare
a zidit o biserică pentru a proslăvi memoria vitejilor săi oşteni căzuţi în luptă. Pisania
ei constituie un izvor de mare însemnătate istorică.
în apropierea acestei biserici, Regimentul 15 Războieni a ridicat în 1897 un impu
nător monument comemorativ în cinstea celor ce au stăvilit cu viaţa lor năvala otomană.
Vibrant omagiu adus domnitorului patriot, acest monument va menţine trează
în conştiinţa generaţiilor prezente şi viitoare permanenţa de milenii a poporului român
pe locurile şi în hotarele unde l-a aşezat Dumnezeu şi l-a găsit istoria.
De-a lungul existenţei sale istorice, poporul român a avut de înfruntat nenu
mărate forţe potrivnice. Din aceste înfruntări el a ieşit întotdeauna învingător. Norii
ameninţători nu l-au înspăimîntat, furtunile nu l-au alungat, primejdiile nu l-au îngenunchiat şi greutăţile nu l-au încovoiat. A rămas neclintit ca stînca în faţa valu
rilor sfărîmate şi ca stejarul în calea furtunilor.
Ştefan cel Mare, fiul acestui încercat popor, a fost un adevărat erou de dimen
siuni naţionale şi universale. El a dovedit cotropitorilor statornicia noastră în spaţiul
carpato-dunărean în care ne-am format.
'
Ca unul care a aşezat Moldova pe un înalt piedestal de istorie universală şi nu
s-a plecat în faţa jugului străin. Marelui Ştefan i se cuvine toată cinstirea şi preţuirea
după cuvintele Preşedintelui Republicii noastre, Domnul Nicolae Ceauşescu : «Cinstjrea
înaintaşilor este un semn de civilizaţie şi cultură pentru un popor».
Cu gîndul la faptele de vitejie şi eroismale marelui voievod moldovean, să
privim plini de încredere şi optimism înainte la paşii ascendenţi şi siguri,pe care
poporul şi ţara noastră îi fac pe scara istoriei pentru împlinirea nădejdilor sale de
mai bine şi a măreţului său destin istoric.

Pr. Ieremia B. GHIŢĂ

375 DE ANI DE LA MOARTEA VOIEVODULUI
MIHAI VITEAZUL
1601 - AUGUST - 1976
De-ar fi să-l comparăm cu Achile, de a
cărui bărbăfie troienii tremurau şi se pă
leau de frică, )are cu el părţi asemănătoare,
pentru că şi Mihai nu o singură împărăţie
a spăimîntat, ci Turcia, Ungaria, Polonia,
Germania... Iar de dr fi (comparat) cu Ale
xandru deloc n-am greşi: privească-se vite
jiile ce le-a sqvîrşit Mihai Viteazul, şi, dacă
lipsea trădarea, era să prăpădească întrea
ga putere a turcului, cu totul s-o zdro
bească... *

Poporul român obişnuieşte să respecte vechi datini şi obiceiuri ale
păm întului şi totodată să comemoreze cum se cuvine momentele de du
rere şi suspin ale înaintaşilor. Anul acesta, 1976, cu piozitate şi adînc
sentiment patriotic, s-a făcut amintirea tristului eveniment de acum 375
de ani, cînd s-a ridicat mişeleşte viaţa pământească a Domnitorului
român M ihai Viteazul. Acest popas cu adînci şi emoţionante semnifi
caţii naţionale a fost cinstit cu adunări comemorative, cu articole oma
giale pe întregul' păm înt românesc. M ihai Viteazul, aşa cum s-a spus
îndeosebi în ultim ul timp, după îndelungate cercetări ale documentelor
şi arhivelor vremii, a fost un erou n a ţio n a l1, restaurator al Daciei lui
Burebista şi D ecebal2, urmaş al voievozilor Seneslau, Ioan, Litovoi,
Gelu, precum şi demn moştenitor al -tronului Basarabilor, al lui Mircea
cel Bătrîn, al lui Vlad Ţepeş, al lui Neagoe Basarab, Ştefan cel Mare,
Iancu de Hunedoara şi mulţi a lţ ii3.
Voievodul cu braţ stîngaci şi forţă de granit a urnit roata istoriei
noastre strîngînd într-un stat centralizat cele trei ţări române : Ţara
Românească, M oldova lui Ştefan cel Mare şi Transilvania voievozilor
*
Poema lui Palamide, trad. de Orest Tafrali, în «Arta şi literatura română»,
IX (1905), p. 485— 498.
1. Ioan" Sîrbu, Istoria lui Mihai Vodă Viteazul Domnul Ţării Româneşti, Edi
tura Facla, Cluj-Napoca, 1976, p. 546— 553.
2. Mihai = Daciae restitutor, la Manole Neagoe, Mihai Viteazul, Editura «Scri
sul românesc», Craiova, 1976, p. 274—290.
Nicolae Bălcescu numeşte unirea făcută de Mihai «vechea crăie a Daciei», Opere,
voi. II, «Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul», Editura Academiei, Bucureşti,
1953, p. 25.
3. Pe larg, Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, Editura
ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, voi. II, p. 66— 92, 143— 153, 324— 376.
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români Huniazi. Sceptrul său de conducere a fost recunoscut* de marile
puteri ale acelor vremi, iar oficierea şi recunoaşterea unităţii politice a
tuturor românilor a fost săvîrşită nu la Tîrgovişte, Suceava sau Craiova,
ci în inima Transilvaniei, în vechiul Apaillum, Alba Iulia.
Viteaz din moşi-strămoşL — Înzestrat ereditar cu toate potentele
fizice, morale şi intelectuale, M ihai Viteazul a dobîndit o glorie unică
în istoria civilizaţiei sfîrşitului şi zbuciumatului secol al XVI-lea. V oie
vodul cunoştea istoria neamului său, îl văzuse la necaz şi în rare
bucurii, colindase în lume şi ştia să intuiască părţile vulnerabile ale
«războiului sfînt musulman» şi carenţa sa neiertătoare : goana după îm 
bogăţire prin jaf şi distrugere a popoarelor subjugate. Mama, sa, Tudora,
hangiţă recunoscută, descendentă din energice şi fine familii de negus
tori, mamă cutezătoare şi credincioasă Bisericii străbune, urmaşă în cuvînt şi faptă, în ambiţie şi perseverenţă împărătesei bizantine Teodora,
soţia împăratului Justinian, dorea să facă din fiul ei un strateg de care
să se teamă păgînătatea şi vaşnic apărător al culturii şi spiritualităţii
bizantine. Tudora a fost aceea care şi-a învăţat fiul să nu ierte răul şi
să se ferească de lanţul vicleşugului, şi pentru a înfăptui acestea i-a în 
credinţat din pruncie pavăza cinstei şi l-a încins cu brîul credinţei orto
doxe. I-a pus în mîini, pe lingă paloş, luminile ştiinţei, încît atunci cînd
a ajuns domn ştia limbile turcă, franceză, greacă, rusă, iar actele dom 
neşti le-a redactat în fagurele curat de limbă românească. Iată virtuţi
cu care M ihai a cinstit jeţul domnesc al Basarabilor, Muşatinilor şi
Huniazilor.
Reprezentant al creştinătăţii răsăritene. — Evident, sfîrşitul seco
lului al XVI-lea şi începutul celui de al XVI^-lea găseşte Europa în
mare derută. Pe de o parte, expansiunea otomană constituia principalul
eveniment politic tragic, iar pe de altă parte Reforma religioasă şi Con
trareforma se aflau în ajprigi dispute. Domnul român cunoştea toate
acestea şi înţelegea durerea Patriarhiei Ecumenice şi insistenţele papei
de a-1 socoti pe el «iniţiatorul unei cruciade creştine» 4. înţeleptul domn,
cercetînd trecutul, cumpănind prezentul, iar pentru viitor şi-a rezolvat
singur, mai întîi, situaţia supuşilor, aducînd, prin lupta de la Călugăreai,
libertate românilor şi dînd nădejdi tuturor creştinilor din Balcani într-un
viitor fericit. Promisiunile vecinilor le-a tratat ca atare, cunoscînd că la
«cruciada» de la Nicopole (1396) 5 cu 200 de ani în urmă, domnul român
Mircea cel Bătrîn a cerut să ia conducerea luptei, dar mîndria cavale
rilor şi trufia cruciaţilor n-a voit să ţină seamă de bătrânul înţelept.
4. .In memoriul său către împăratul Rudolf, Mihai scrie lim pede: «...fiind îndem
nat de o rîvnă lăuntrică să fac fapte care să se înalţe întru lauda lui Dumnezeu,
m slujba creştinătăţii (subl. n.)t iar la urmă să pună cu cinste un capăt ostenelelor
mele şi să ne ducă un nume veşnic după moarte» (Manole Neagoe, op. cit., p. 296);
N. Iorga, Istoria Iui Mihai Viteazul. Ediţie îngrijită, 2 volume, de N. Gheran şi I. Iova,
Editura militară Bucureşti, 1968, voi. I, ip. 172— 174 j Romeo Creţu, Prezenţe româneşti
la Istanbul, Editura Albatros, Bucureşti, 1973, Mihai Viteazul la Constantinopol, p.
48— 51 ; C. Neagu, Dr. D. Marinescu, R. Georgescu Fapte din umbră , Bucureşti, 1975
(despre Mihai, 9), p. 122— 134.
5. C. C. Giurescu, Dinu C. Giurasicu, op. cit., voJ. Jtf, p. 76— 78.
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Rezultatul : înfrîngerea ruşinoasă, rămînînd ca voievodul român, la
Rovine, să-şi «apere sărăcia, şi nevoile şi neamul...» 6.
Apreciind vitejia «valahilor» din. cruciadele I, II şi III, despre care
vorbesc cronicile armene ale timpului 7, M ih ai Viteazul â căutat să tre
zească la realitate cele mai înalte capete încoronate, arătînd că lupta
pentru independentă, apărarea ^naţională şi neatîrnarea sînt candele
veşnic-aprinse în conştiinţa unui popor, or cît de mic ar fi.
Planul de înlăturare a dominaţiei otomane şi de înfăptuire a u n i
tăţii naţionale îl concepuse M ihai încă din vremea cînd cutreiera stră
zile Constantinopolului şi cînd era legănat de valurile M ării Negre. Acel
sîmbure încolţit atunci s-a transformat într-un pom falnic în 1600, cînd
se întitula : «domn a toată Ţara Românească, al Moldovei şi al Ardea
lului... Iată pohta ce am pohtit... !».
a) In lupta pentru eliberarea popoarelor din Balcani, M ihai V itea
zul a căutat prietenie cu toţi vecinii, dar încrederea desăvîrşită a avut-o
în sfetnicii săi şi implicit în poporul român. Acest popor este sarea aces
tui pămînt şi M ihai era convins că atîta timp cît lupta sa este dreaptă
şi pentru binele ţării, sprijinul va fi total şi aşa a fost.
b) Cu toate că M ihai, prin căsătoria cu Domniţa Stanca, intrase în
rudenie cu cele mai puternice familii boiereşti din Ţara Românească, el
nu a neglijat dorinţele spirituale ale neamului său, ctitorind biserici,
reparînd şi refăcînd mînăstiri sau redînd cultului altare străbune părăginite. M ai mult, a dat hrisoave şi porunci pentru buna gospodărire a
averilor bisericeşti şi a întărit disciplina clerului monahal şi a clerului
de m ir 8.
■.
•:
Un fapt destul de important în viaţa spirituală a românilor de atunci
a fost şi acela că M ihai Vodă a ridicat în scaune vlădiceşti numai ierarhi
destoinici şi luminaţi, iar dintre sfetnicii săi cei mai apropiaţi nu lipseau
mitropoliţii şi episcopii ortodocşi români. La ajungerea sa pe tron, M ihai
•rînduieşte în scaunul de mitropolit al Ţării Româneşti pe Eftimie Hr fos
6. M. Eminescu, Scrisoarea a IlI-a.
7. Istoricul armean din veacul X III arhimandritul Vartan Arevektzi, într-o lu
crare a sa Istoria universală, aduce mărturii că «im (timpul cruciadei ..a treia din 1189
în armatele creştine care au ajuns pînă în Armenia Ciliciană aliată se afla mul
ţime de ostaşi valahi, care s-au luptat alături de oştirile creştine...» (în Mesajul
Sanctităţii Sale Vazken I trimis Bisericii Ortodoxe Române cu ocazia aniversării Se
micentenarului Patriarhiei Române, V o lum ul: 50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei
Române (1925— 1975), ,90 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române, Extras, Editura Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă, Bucureşti, 1975,
p. 63).
8. în 1596, un sinod ţinut la Tîrgovişte discută măsuri pentru o mai bună gos
podărire a mînăstirilor şi a vieţii călugărilor. Hotărîrile luate la 13 aprilie, prevăd,
printre altele : «...monahii n-au dreptul să primească daruri decît cu voia soborului,
egumenii sînt datori să păstreze cu mare grijă averea comunităţii, călugării pot pă
răsi mînăstirea numai pentru a se duce la sfîntul Munte, la vreun schit sau «la pus
tie» ; «abaterile şi greşelile vor fi judecate de un arhiereu..:».
S-a păstrat şi un aşezămînt mai vechi din vremea lui Petru Cercel, dat de -epis
copul Luca pentru eparhia Buzăului. •
' *
* ■ în acelaşi timp seprevăd
o sumă de cazuri, care, «după pravila' Sfintei Bise
rici», au a fi judecate de către episcop, neamestecîndu-se nici banii, nici pîrcălabii,
nici dvornicii» (C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., voi. II, p. 371— 372).
%
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tul stareţ al Mînăstirii Cozia, intitulîndu-1 arhimitropolit 9f iar acesta,
la rîndu-i, a însoţit pe domn în Transilvania, pretutindeni. Patriarhul
Constantinopolului recunoscînd alegerea domnului român şi reformele
sale bisericeşti scria, lui Mihai că «domnia sa va fi pe viaţă...» 10.
însuşi arhimitropolitul, însoţit de 12 boieri, a încheiat în numele
lui Mihai tratate de alianţă împotriva otomanilor cu împăratul Rudolf II
şi*a participat la sfinţirea şi instalarea lui Ioan de Prislop ca mitropolit
al Transilvaniei, iar Mihai zideşte o mînăstire cu biserică măreaţă, mitro
politană, avînd hramul «Sfîntă Treime».
Vrednicul stareţ şi uramş al Cuviosului Nicodim de la Tismana,
arhimandritul Serghie, este ales episcop în părţile Maramureşului n .
c)
Pe lîngă biserica «Sfîntă Treime» din cetatea Alba Iulia, viteazul
Voievod a ctitorit biserica «Sfîntul Ierarh Nicolae», patronul tatălui său
n
9

v.)vV*n
'a

.

Marele Voievod Mihai Viteazul şi Doamna Stanca. Tablou votiv. Biserica Mînăstirii
Mihai Vodă — ctitoria viteazului Voievod

*>i fiului său, şi Mînăstirea care-i poartă numele pînă astăzi : Mihai
Vodă 12, din Bucureşti.
9. t Nestor Vornicescu-Severineanul, Realităţi şi posibilităţi ecleziastice la va
lahi in vremea lui Mihai Viteazul, în «Biserica Ortodoxă Română», XCIII (1975), nr.
')—6, p. 670, fig. 2.
10. Al. A. Botez, O scrisoare inedită a lui Mihai Viteazul către Meletie Pigas,
XXXI (1972) nr. 9— 10, p. 1016— 1017.
in «Biserica Ortodoxă Română», LXXXIII (1965), nr. 5—6, p. 590— 591.
11. t Nestor Vornicescu, art. cit., p. 670— 671.
12.
Iată ce spun cunoscuţii profesori C. C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu : în lo
cul unui vechi lăcaş, stricat pe vremea lui Petru Cercel, domnul a înălţat mînăstirea
li. o . R. - 7
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A reparat zidurile Coziei, Tismanei, Vodiţei, Cotmeniei, biserica
domnească de la Argeş, Bucovăţul, a rectitorit Prislopul, Rîmeţii, a făcut
danii şi a reînnoit hrisoave etc, a ridicat o cruce-monument în localita
tea Stoieneşti-Muscel13, a refăcut nenumărate schituri şi metocuri. în
mod special s-a ocupat de Cozia, viitoarea gropniţă *a mamei sale ; de
biserica «Cuvioasa Paraschiva» din Rîmnicu-Vîlcii, unde a avut loc
cununia religioasă a domnitorului Mihai cu domniţa Stanca ; de mînăs
tirea Căluiu, ctitoria socrilor săi şi de mînăstirea Dealur ctitoria stră
moşilor săi, unde-i va fi adus, mai tîrziu, capul.
Un Sinod ortodox la Iaşi (1600). — Deşi scopul convocării acestei

adunări era de ordin intern, invitarea episcopi'lor fugiţi din Moldova,
în urma unirii politice cu toată suflarea românească, totuşi discuţiile
s-au purtat în vederea găsirii soluţiei întăririi şi apărării ortodoxiei împo
triva uniaţiei. Sinodul de La Brest Litovsk (1595— 1596) rănise ortodoxia
răsăriteană slavă, iar grăbirea «uniaţiei» a avut şi un substrat politic :
«lupta împotriva valahului schizmatic», aşa cum aflăm din spusele iezui
tului Piotr Skarga 14.
Domnitorul Mihai â numit în scaunul Moldovei pe mitropolitul Dio
nisie Rally Paleologul care era în acelaşi timp şi exarh pentru credin
cioşii ortodocşi din Bulgaria.
Tot la acest sinod au mai participat, în afara ierarhilor români, Nectarie, arhiepiscopul Ohridei ; Gherman, mitropolit al Chesareii lui Filip ;
Teofan, mitropolit de Vodina, precum şi episcopii Petronie de M uncad
şi Efrem de Habru 15.
S-a hotărît susţinerea şi ajutorarea împotriva «uniaţiei», a Frăţiilor
ortodoxe din Ucraina şi pregătirea unui Sinod general ortodox 16.
cu hramul Sfîntul Nicolae «ce e din susul oraşului Bucureştilor», numită astăzi «Mi
hai Vodă», la Arhivele Statului, şi a înconjurat-o cu ziduri puternice, servind şi ca
loc de apărare. I-a dăruit nu mai puţin de patrusprezece sate, dincare treisprezece
cumpărate de el însuşi de la moşneni cu suma de 472000 asprişi unul dat de soţia sa,
doamna Stanca. Ctitoria a fost închinată (hrisov din 21 august 1599) mînăstirii Simopetra de la Muntele Athos, căreia îi fusese închinat şi vechiul lăcaş. O altă ctitorie
a voievodului a fost mînăstirea Clococioc sau Clocociov (judeţul Olt, lîngă Slatina)
«zidită şi ridicată din temelie» de el după cum arată hrisoave de la Radu Mihnea,
Gavriil Movilă şi Matei Basarab (din 2 aprilie 1646) şi înzestrată cu două sate.
în Transilvania, în afara lăcaşului de la Alba Iulia, a mai ridicat în timpul scur
tei sale cîrmuiri, .încă trei ibiserici : la Ocna Sibiului, în satul Lăşărdea (juideţul Some
şului) şi în marginea de miazăzi a cetăţii Făgăraşului. A mai poruncit reparaţii la
lăcaşul din Scheii Braşovului unde a locuit şi unde era zugrăvit chipul domnitorului.
întăriri şi danii au mai primit, în Ţara Românească, mînăstirile Golgota, Coşuna,
Bistriţa, biserica domnească de la Curtea Veche şi aceea catolică din Tîrgovişte.
in 1594— 1595 a eliberat şi un 'hrisov pentru Xenofon (Muntele Athos)». (în Is
toria Românilor, voi. II, p. 372).
13. Pr. Ion-Vasile Voinea, ţliserica din Stoeneşti-Muscel, în «Glasul Bisericii»,
14. Un valoros studiu asupra predicii cunoscutului călugăr iezuit a publicat
Maria Vîrcioroveanu, Mihai Viteazul în predica iezuitului Piotr Skarga, în «Biserica
Ortodoxă Română», XC III (1975), nr. 5—6, p. 679— 692.
15. La t Nestor Vornicescu, art. cit., p. 675, n. 22.
16. După cum se ştie, acest sinod proiectat de Mihai Viteazul a fost ţinut abia
în 1642, tot la Iaşi, sub mitropolitul cărturar Varlaam şi domnitorul Vasile Lupu. Aci
s-a aprobat Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă.
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Evident, această contraofensivă pornită de Ortodoxia românească
şi susţinută cu toată sinceritatea de către Mihai Viteazul împotriva
«uniaţiei» a înveninat mai mult Curia papală şi unealta ei iezuită «Pro
paganda fide», iar papa şi-a arătat nedumerirea şi nemulţumirea. Eşecul
încercării trecerii şi a «Moldovei la uniaţie» a avut cauză însăşi unita
tea spirituală de totdeauna a poporului român, reprezentată acum «de
braţ înalt şi mînă tare» (cum zice Psalmistul), de Mihai Viteazul. «Suc
cesele lui Mihai însemnau şi o ofensivă a Ortodoxiei... ; de aceea, împo
triva lui Mihai se ridică şi papa» scrie istoricul Manole Neagoe 17.
Legături strînse cu vecinii cinstiţi. — Se ştie că Mihai Viteazul
era un om aspru, dar mărinimos, bun şi iertător cu «nefericiţii soartei» 18,
neînduplecat cu trădătorii de neam şi de credinţă. Acest din urmă aspect
al neînduplecării sale a atras ura de moarte a puternicilor invidioşi ai
acelor vremi.
Cunoscînd drumurile Ţarigradului, fiind abil diplomat şi meşter
în a lua urma intrigilor, Mihai Viteazul era informat de mişcarea tru
pelor otomane din Europa de către emisarii săi ; chiar manevrele din
Asia le ştia voievodul de la ierarhi şi negustori armeni 19. Avea simpatii
la Curtea habsburgică din Belvedere şi adepţi neînduplecaţi la Cance
laria panilor polonezi. Era ajutat de Albania şi înconjurat de familia
ţarului Feodorovici 20 şi felicitat de regele Suediei21 ; ovaţionat de re
gele Henric IV al Franţei şi apreciat de cercurile înalte ale Coroanei en
gleze şi spaniole 22.
Ierarhii greci, oaspeţi sau trecători prin ţările române, îi furnizau
date precise din culisele Seraiului. Meletie Pigas patriarh de Alexandria
se socotea duhovnicul domnului, iar Mihai era «admirator al ierarhului- .
cărturar». Ieremia al II-lea, patriarhul Constantinopolului, cunoştea bine
17. Manole Neagoe op. cit., passim.
18. Iată cum caracteriza pe Mihai Viteazul silezianul Baltazar Walther : «...era
vrednic de lauda cea mare prin virtuţile cele mai alese, prin marea sa evlavie către
Dumnezeu, prin iubirea de ţară, prin bunăvoinţa faţă de cei deopotrivă cu el, prin
omenie faţă de cei mai mici ca el, în sfîrşit faţă de toţi prin dreptate, adevăr, sta
tornicie, mărinimie şi deprinderea altor multe virtuţi de acest fel. Pe lîngă acestea,
ora drag tuturor celor buni pentru darurile înalte ale sufletului lui nobil cu adevă
rat, pornit chiar prin fire să săvîrşească isprăvi grele, ca şi pentru cuvîntul său, care,
fie cîte ori era nevoie şi chiar fără pregătire dinainte, îi ieşea din gură blînd şi înţolept» (Apud Manole Neagoe, op. cit., p. 292).
19. H. Dj. Siruni, Armenii în România (cu prilejul unui centenar), în «Arhiva Ro
mânească», Bucureşti, 1940, voi. V, p. 130— 160.
20. Este vorba de celebrul ţar Boris Godunov (1596— 1605) (A se vedea pe larg
HCTDpH^eCKHe CBH3H HapOÂOB CCCP H PyMbIHHH B X V --HaHajie XVIII B ilOKyMeHTbl H
MaTepnajibi b rpex TOMax (în limba rusă şi română), Editura ştiinţa, Moscova,. 1970,
documentul 70, în voi. I, p. 236—237 (în continuare Relaţiile...).
21. Manole Neagoe, op. cit., p. 295.
22. Faima domnului român ajunsese şi în Peninsula Iberică. Consilierul de stat
spaniol recomandă regelui Filip III să i se acorde lui Mihai o sabie de onoare, în va
loare de 6000 ducaţi... însuşi Lope de Vega face din Mihai un personaj într-una din
piesele sale de teatru :
Furios, lat în spate, înfăţişare şi statură de uriaş ;
Ochi mari, fruntea înaltă, păr cîrlionţat...
nu caută patul moale
nici nu mănîncă numai fazani... (La Manole Neagoe, op. cit., p. 295—296).
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pe tînărul vînjos şi avusese cu el nenumărate întrevederi, iar cu ocazia
trecerii spre Moscova prin ţara noastră, Mihai l-a întîmpinat cu toate
onorurile, deşi era numai «ban al Severinului».
Relaţiile lui Mihai în Europa erau multiple, dar pe măsura măririi
lor se infiltra «ura şi invidia». Astfel, din «apărătorul creştinătăţii»,
Mihai ajunsese părăsit de colaboratorii împăratului, iar armata pusă în
situaţia grea de a nu i se mai plăti solda 23.
Cu toate acestea, cînd Mihai Viteazul pleacă la Curtea de la Praga,
porţile palatelor i se deschid şi toţi îl privesc cu admiraţie şi teamă...
Dar ura şi invidia au acoperit temerile faţă de Imperiul otoman şi aruncă
otrava în inimile trufaşe pentru a-1 /lichida pe marele strateg de la sfîr
şitul veacului al XVI-lea 24.
Ucidere mişelească, rod al intrigilor politice şi religioase. — Aşa cum
am arătat, recunoaşterea ortodoxiei ca religie receptă a nemulţumit
celelalte culte (romano-catolic, luteran şi calvin) de pe teritoriul locuit
de veacuri de români. Deşi migratori şi colonizaţi, conlocuitorii Transil
vaniei, datorită puterii politice străine de stăpînire, au căutat, prin cla
sele avute, să robească pe autohtoni. Mai întîi li s-au luat pămînturile
şi oraşele, apoi au fost obligaţi să părăsească legea strămoşească. Indi
ferent că au părăsit-o sau au trecut la fraţii lor peste Carpaţi, locaşurile
de cult şi de veghe străbună au fost distruse.
Prin înfiinţarea mitropoliei de Alba Iulia, Mihai Viteazul consfinţea
o neîntreruptă locuire a românilor pe acele meleaguri şi totodată păs
trarea fiinţei lor naţionale şi prin biserica ortodoxă strămoşească. Evident, ierarhia catolică nu putea să stea nepăsătoare 25.
Cu toate aprecierile papei asupra faptelor lui Mihai Viteazul, «fidelii»
săi informatori lucrau intens «pentru triumful Sfîntului Scaun».şi nu
vedeau cu ochi buni «pe schismaticul valah care doreşte să ne răpească
drepturile.sacre».
*

4 *

l «

23. Oastea lui Mihai Viteazul era constituită în primul rînd din români, apoi
saşi, bulgari, sîrbi, armeni, greci şi macedoneni, ruşi, polonezi (mulţi ruteni), ca
zaci etc. (Amănunte la Manole Neagoe, op. cit., p. 265— 273). A se vedea şi Relaţiile...,
Documentul 79, voi. I, p. 238—239, Documentul 82, p. 246—259.
24. Mihai Viteazul este cîntat şi astăzi în colindele religioase, iar într-o oraţie
culeasă de T. Burada din localitatea Cruşevo (Macedonia) se spune despre Mihai : «Ia
Evanghelia din Valahia / şi Crucea din Constantinopol. / In frunte merge crucea,
în urmă Evanghelia, / Iar Mihai Beiul între ele, ca soarele, ca luna... (Citat de
Manole Neagoe, op. cit., p. 298).
25. Pr. Prof. M. Păcurariu, Mînăstirile Bisericii Ortodoxe Române din Transilva
nia şi Banat în secolul al XVIII-lea, în «Biserica Ortodoxă Română», CXIII (1975), nr.
1—2, p. 208— 213; Diac. P. I. David, Un locaş de cult ortodox la temelia bisericii din
Cetatea Prejmer, în «Biserica Ortodoxă Română», X C III (1975), nr. 7—8, p. 935—939.
In timpul lui Mihai Viteazul, nunţiul apostolic în Transilvania a fost numit
Alfonso Visconti (1550— 1608) de la care s-au păstrat scrisori către papa, în legăturd
cu evenimentele timpului său (Pe larg în Scriitori străini despre ţările romane, Ediţie
îngrijită de Maria Holban (redactor responsabil), M. M. Alexandrescu-Dorsca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1971, voi. III, p. 415— 674).
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Iată ce scria, referitor la Mihai, iezuitul Piotr Skarga din cetatea
Cracoviei, predicatorul Curţii de la Varşovia şi conducătorul partidei,
romano-catolice de la adunarea «uniată» din Brest Litovsk (1596) 26 :
«...şi-a bătut joc de vitejia renumită a polonezilor... dorea să .ocupe Po
lonia şi să se facă chiar rege...27. Acel schismatic şi cu adevărat eretic
a uneltit pieirea noastră, căci chiar atunci (odată cu venirea în M ol
dova) a pus la cale jefuirea tuturor bunurilor şi moşiilor noastre... v-a
hărăzit spre veşnică sclavie... deja ceilalţi schismatici îl priveau ca pe
un Mesia trimis de sus spre pieirea noastră, căci chiar atunci (odată cu
venirea în Moldova) a pus la cale jefuirea tuturor bunurilor şi moşiilor
noastre... v-a hărăzit spre veşnică sclavie... deja ceilalţi schismatici îl
priveau ca pe un Mesia trimis de sus spre pieirea adevăratei Biserici
Catolice Romane» 28.
Acelaşi iezuit cutreiera zi şi noapte capitalele catolice din apusul
Europei pentru a determina curţile respective să nu dea ajutor militar
«schismaticului valah», căutînd documente şi născocind scrisori deni
gratoare referitoare la persoana ilustrului domnitor român. Această
acţiune murdară era susţinută după moartea 'cardinalului Andrei Bathory,
fost principe al Transilvaniei, de însuşi cancelarul Poloniei Zamoyski,
colaborator şi prieten al lui Skarga, şi care găzduise pe toţi fugarii şi
duşmanii ţărilor române.
Intr-d altă predică, iezuitul căuta să convingă pe ascultători, după
informaţiile boierilor fugari din Moldova şi Transilvania, că Mihai «...a
intrat în Ardeal ca un tîlhar, a chinuit nobilimea de acolo, a poruncit
ca ţăranii să se ridice împotriva domnilor să le ia moşiile pe care să le
împartă...» 29.
Atît de departe merge ipocritul călugăr, încît îşi permite să spună
că «...el (Mihai) are 'înţelegere cu sultanul turcilor pentru a cuceri Po
lonia şi a plăti tribut pentru această ţară... 30 (şi Mihai) vrea să ajungă
mai slăvit decît Alexandru» 31.
Alt document polonez, probabil scris de un ucenic al predicatoru
lui Skarga, arată că Basta a pedepsit pe Mihai pentru «necredinţa faţă
de habsburgi» 32.
26. La sinodul ţinut la Iaşi, sub preşedinţia reprezentantului Patriarhiei (fonstantinopolului, Nichifor Dascălul, a fost condamnată acceptarea «uniaţiei» de către
rutenii ortodocşi (C. C. Giurescu, Dinu Giurescu, op. cit., voi. II, p. 371).
/
27. M. Vîrcioroveanu, cirt. cit., p. 682 şi Documentul81, în Relaţiile..., p. 241—245.
28. Ibidem, p. 683.
29. Ibidem.
30. Citat din A. Veress, Documente, VI, nr. 129, p. 133— 136.
Dimpotrivă, Mihai socotea că a venit vremea să elibereze popoarele din Balrvt-ii; nici vorbă de pacte pentru atacuri sau asuprirea vreunei naţiuni, iîntr-o scri
soare către regele Spaniei, «singur,, spune domnul, nu am forţe pentru o acţiune atît
de mare, dar cînd acestea nu-mi vor lipsi, sper cu ajutorul Marelui Dumnezeu, să văd
gloriosul stindard al sfintei cruci triumfînd pe turnurile cetăţii Constantinopolului ş i/
rhiar deasupra Sfintei Cetăţi» (Ierusalim) (Al. Ciorăescu, Michcl le Brave et la politique espagnole, în «Etudes Roumaines», I, Bucureşti, 1938, p. 17 ş.a.).
31. Ilie Corfus, Anexa LXXVI, citat la M. Vîrcioroveanu, art. cit., p. 690, n. 63
32. M. Vîrcioroveanu, art. cit., p. 690.
Intuind propaganda nefavorabilă care i se făcea în părţile «uniate», iată ce
spune Mihai Viteazul într-una din scrisori către Împăratul Rudolf II: «Eu am slujit
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«Şi căzu ca un copaciu trupul lui cel frumos». în noaptea de 19 au
gust 1601, cînd Mihai se pregătea să meargă acasă la ai săi, sabia duş
manului a retezat gîtul celui ce fusese reprezentantul creştinătăţii îm
potriva represiunii şi stăpînirii popoarelor din Balcani de către Imperiul
otoman. înainte de mişelescul act s-a ţinut o consfătuire în acest sens
(18 august 1601), iar sabia lui Basta nu a produs numai durerea celui ce
fusese nădejdea creştinilor, ci a sîngerat întreaga naţiune românească.
Aşa a trecut noaptea grea şi întunecoasă... ; trupul voievodului a fost
redat ţărînii strămoşilor pentru care s-a sacrificat, aceeaşi ţărînă a Tran
silvaniei care cu 1500 de ani în urmă plămădea ultima redută organi
zată a regelui erou-dac Decebal. Suferinţele strămoşilor noştri, lanţu
rile şi butucele de fier, precum şi sabia lui Decebal au devenit garanţia
reînvierii, aşa cum sînt zugrăvite pe Columna lui Traian şi Mausoleul
de la Adamclisi. Chipurile aspre de daci încrustate în piatră stau măr
turie şi străjuiesc palatele ruinate şi ‘roase de vremi ale celor ce «au
Iată ce scria regelui Poloniei Ieremia Movilă, domn al Moldovei,
pohtit mierea şi laptele pămîntului nostru străbun»,
fost domn şi în Ţara Românească, după uciderea lui Mihai : Dau de ştire
Mărie; tale regele, domnul meu cel milostiv, că pe Mihai Voievod l-au
omorît cu halebardele Giurgiu Basta şi Căpitanul Valon, pătrunzind
noaptea în cortul său şi a fost între dînşii o mare răscoală, că au fost
omorîţi de amîndouă părţile, luptînd între dînşii două sau trei mii de
oameni.
Sapeurii, saşii şi polonii s-au bătut de partea lui Mihai.
M akowicze, 28 august 1601 ••

Pentru alţii, moartea lui Mihai constituia bucuria, dar şi umbra unui
regret. Episcopul Cracoviei, primind vestea de la subalternii săi că «a
fost ucis valahul schismatic», amintindu-i acest fapt şi regelui polon
Ioan, scria, cu părere de rău «că acest om n-a murit îri credinţa Bise
ricii Romane, în afara căreia nu există mîntuire», dar, dorind linişte
patriei, regelui său şi siguranţă stăpînilor acestuia, «trebuie să mă bucur
de această veste — adaugă episcopul — în urma căreia s-a deschis calea
spre liniştea statelor majestăţii voastre...» 34.
Trupul lui Mihai de pe Cîmpia Turzii va fi pentru noi mireasmă
duhovnicească, o flacără înfricoşătoare pentru duşmanii acestui pămînt
şi lumină lină a conştiinţei patriotice pentru românul de pretutindeni.
Capul marelui voievod a fost adus, cu mari sacrificii şi aşezat în
m'înăstirea Dealu, ctitorie domnească a lui Radu cel Mare şi a tatălui
________________________________________________________ _

'

împăratului roman nu de teamă, ci din marea dragoste ce o am faţă de creştinătate...;
Vă voi trimite pretutindeni această scrisoare a Majesăţii Sale ca să vadă toată lumea
bătaia de joc şi nerecunoştinţa ce mi s-a făcut, pentru slujba mea credincioasă...» (La
Manole Neagoe, op. cit., p. 286—287) şi Documentul 82, în Relaţiile..., p. 246—259.
33. N. Iorga, op. cit., Comemorafea lui Mihai Viteazul la Academia Română, p.
412—419, M. Vîrcioroveanu, art. cit., p. 692.
34. P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936, p. 202 ş.u., citat de Manole
Npagoe, op. cit., p. 215; N. Iorga, op. cit., «Lupta cu oamenii împăratului», voi. II,
p. 311— 334.
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său, Pătraşcu cel Bun. Toată tara era cuprinsă de amară tristeţe,
mitropolitul şi episcopii au poruncit să se săvîrşească slujbe de pome
nire pentru sufletul lui Mihai şi să se tragă trei zile clopotele biserici
lor... Şi nimeni nu credea că Mihai ar fi putut fi răpus.
«Au mers preoţi, boieri şi oameni de rînd, toată tara, cu Preda şi
Radu Buzescu în frunte şi cu Sima stolniceasa de-i îngropară capul
lîngă mormintele tatălui şi bunicului, în ctitoria acestora din mînăstirea
Dealului lîngă Tîrgovişte, sub o lespede din naosul bisericii» 35.
Adevăr şi legendă în legătură cu aducerea capului eroului la Mînăs- ,
tirea Dealu. — Faţă de tradiţia istorică şi cronicile vremii consemnate

astăzi în toate manualele şi tratatele de istorie naţională, ultimele cer
cetări aduc noi date asupra perioadei imediat-următoare a uciderii ma
relui Voievod şi mai ales asupra călătoriei capului său spre gropniţa
de veşnică odihnă 36.
Plecrnd de la faptul că «în zorii zilei de 9/19 August 1601, într-o
duminică pe Cîmpia Turzii se rostogoli în pulbere oapul lui Mih-ai Vitea
zul, asasinat mişeleşte din ordinul generalului Basta», cercetătorul român
C. Rezachevici aduce o rază luminoasă în noaptea asasinării lui Mihai.
«Si căzu trupul lui cel frumos ca un copaci (...) Şi rămaseră creştinii şi
mai vîrtos Ţara Românească, săraci de dînsul». Cuvinte născute din du
rerea unui mare admirator al lui Mihai Viteazul, vistierul Stavrinos, şi
consemnate în cronica ţării de anonimul autor muntean al «Istoriei lui
Mihai Vodă». Ele mărturisesc simplu şi emoţionant simţămintele celor
care l-au cunoscut şi au luptat alături de «neînfricatul erou al creştinataţn».
Faptul că răutatea, invidia, dorinţa de stăpînire a oamenilor mici,
dar cu pretenţii mari, «a dus la sacrificarea domnului şi martirului creştin-ortodox Mihai a dat naştere la discuţii şi interpretări. Cu toată sim
patia arătată de papă «eroului din Balcani», cardinalii şi bogătaşii aus
trieci şi linguri n-au înţeles -nimic din dorinţa sfîntă a lui Mihai de a
vedea sub acelaşi scut toată suflarea românească şi să pună o stavilă
iureşului otoman. Ei au înţeles însă pericolul ce-i ameninţa : pierderea
privilegiilor şi revolta asupriţilor cerîhd dreptate, pentru că multe na
ţiuni conlocuitoare din Transilvania şi îndeosebi saşi, şvabi, nemţi şi
maghiari «se înrolau în armata salvatoare a eroului Mihai». Aici se află
cheia răutăţii şi uneltirile celor interesaţi.
«A fost ucis conform cu porunca». Autorul nu stăruieşte asupra
evenimentelor îndeobşte cunoscute, ci subliniază faptul nedorit de noi
românii, că Gheorghe Basta, cu încredinţarea superiorilor, a ordonat
asasinarea lui Mihai : care «a fost ucis conform cu porunca dată de mine
celor însărcinaţi cu executarea». Autorul menţionează şi două fapte im 
portante, anume : 1. Ştefan Szamoskozy şi G. Bducino, ambii contempo
rani ai evenimentelor, relatează pe larg despre sfatul ţinut de Basta cu
«

V/ I

V

I

•

^

+

35. C. Gane, Trecute vieţi de Doamne şi Domniţe, Editura Junimea — Iaşi, Bucu
reşti, 1971, voi. I, p. 134.
36. C. Rezachevici, Cine a adus la Tîrgovişte capul lui Mihai Viteazul ?, în «M a
gazin istoric», III (1969), nr. 6 (27), p. 55—61.
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căpitanii săi în noaptea de sîmbătă 18 august şi despre planul desfăşu
rării trupelor stabilit pentru a doua zi. 2. într-o scrisoare din 28 august,
Ieremia Movilă afirmă că s-a ajuns, chiar la o luptă înverşunată între
cele două tabere.
Cercetătorul român trece apoi la explicarea documentului încă ne
publicat care datează din 7 decembrie 1612, şi ca^e scoate din anonimat
figura aceluia care a făcut ca cel puţin capul martirului credinţei şi
eroului neamului Mihai Viteazul să odihnească lîngă tatăl său la mînăs
tirea Dealul (Documentul se află în Biblioteca Academiei R. S. România,
DCXL 11/2). Tot o scrisoare a lui Ieremia Movilă din august— septembrie
1601, adresată cancelarului lituan Leon Sapieha, arată că «Vă mai în
ştiinţăm de asemenea cu siguranţă cum că Mihai Vodă pieri la Turda
în 19 a lui «august ucis din ordinul lui Gheorghe Basta însuşi, dintîi fu
împuşcat apoi i se taie capul, şi corpul s-a expus pe cîmp deasupra unui
cal mort şi Gheorghe Basta nu permise a-i inmormînta» sub. autor).
După aceste precizări, C. Rezachevici trece la «Versiuni contradic
torii», căutînd să aducă cititorilor, din străfundurile istoriei, adevărul
că Mihai, deşi ucis, credincioşii săi au căutat ca trupul şi capul său ne
însufleţite să fie cinstite'după datina străbună şi legea strămoşească şi
«mulţi, după îngropare, noaptea în ascuns, l-au plîns cu prisosinţă» 37.
Un jurămînt împlinit. Cercetătorul român face exegeza textelor în
legătură cu marea îndrăzneală a postelnicului Turturea de a transporta
capul eroului. Turturea şi cu Mihai, încă din tinereţe, făcuseră iurămînt
ca «fiecare din ei să aibă grijă de celălalt, iar după moarte rămăşiţele
pămînteşti să fie duse lîngă părinţi, şi nu departe de neam şi de glie...».
Autorul dă la lumină unele documente necunoscute prin care Mihai
atestă grija faţă de fratele său de credinţă şi neam: Turturea, fost am
basador în mai multe ţări în timpul domniei lui Mihai. Turturea paharnic
nu este amintit de cronicile străine pentru că în momentul uciderii mişeleşti nu se afla lîngă domnitor ca alţii, care de fapt au fost ucişi în ace
laşi timp cu stăpînul lor. Turturea paharnic este veşnicit în hrisovul lui
Radu Mihnea din 1612 (7121) decembrie 7, Tîrgovişte 38.
Bărbat strălucit şi în norocire şi în nenorocire. Aceasta este con
cluzia lui De Throu despre Mihai şi a celor care l-au înţeles şi şi-au
slujit neamul şi credinţa. Autorul urmăreşte viaţa şi preocupările lui
Turturea, îndoindu-se că ar fi fost postelnic, cu toate că era din familia
boierilor de vază, nepot al banilor Drăgan şi Petru din Glina cu multe
moşii, chiar lîngă Bucureşti.
Documentele şi actele de ocină îl arată destul de activ şi preocupat
de cultivarea pămînturilor stăpînite şi dăruite prin hrisoave domneşti.
37. Cronica sîrbeascâ a lui S. Brancovici arată că trupul şi capul lui Mihai au fost
înmormîntate la Mitropolia Ortodoxă de Bălgrad. De aici un căpitan «numit Iuzbaşa
(sic) a luat capul şi l-a dus la Tîrgovişte... Se citează în continuare menţiuni din di
ferite cronici şi informaţii străine şi din ţară, autorul acceptînd Letopiseţul cantacuzinesc, care indică şi numele celui ce a adus capul Domnitorului : TURTUREA pos
telnicul...» (Ibidem, p. 58).
38. Hrisovul este publicat în întregime de C. Rezachevici, art. cit., p. 59.
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îl găsim vieţuind şi după 1646, ca în 1648 să fie numai menţionat în
actele mînăstirii Băleni. Autorul deduce că Turturea era tînăr şi îndrăz
neţ şi numai la 20 de ani a săvîrşit fapta eroică pentru neamul românesc
de a putea aduce capul lui Mihai lîngă părinţii săi la Dealu. în 1646
trebuia să fi avut aproximativ 65 de ani.
Mihai avea abia 43 de ani cînd a fost ucis împreună cu banul Mihalcea. însăşi fiica banului împreună cu soţii Radu Buzescu şi Preda au
aşezat o piatră funerară pentru domnul Mihai Viteazul, amintind că :
«Aici zace cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail marele voievod
ce au fost domn Ţării Româneşti şi Ardealului şi Moldovei, cinstitul
trup zace în Cămpii Tordei şi cînd l-au ucis nemţii an au fost 7109 (1601)
în luna av(gust) 8 zil(e). Aceas(tă) piatră o au pus jupan Radu Buz(escu)
i jupan(i)ţa eg(o) Preda».
Cu această menţiune despre curajosul act al lui Turturea, C. Reza
chevici scoate la lumină încă un fapt al istoriei noastre, reliefînd jertfa
de sine şi riscul vieţii din partea tînărului Turturea pentru un jurămînt
făcut faţă de Mihai, prietenul său.
*

Anul acesta, în zilele de 7— 8, 14— 15, 28 şi mai ales 29 august, cînd
creştinătatea comemorează şi tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul,
Biserica Ortodoxă Română a cinstit după cuviinţă prin rugăciuni, panihide şi parastase obştescul sfîrşit al acelui ce fusese Domn al celor trei
ţări române, conducătorul cruciadei antiotomane, ctitor de altare stră
bune, restaurator de locaşuri sfinte, dătător de legi şi datini, întăritor
de tradiţie şi obiceiuri sfinte : Mihai Vodă Viteazul.
In aceste zile de comemorare naţională, clopotele bisericilor orto
doxe au răscolit cu dangătul lor de pomenire şi chemare conştiinţele
celor vii şi duhurile strămoşilor adormiţi întru nădejdea învierii, aducînd din ecoul vremurilor gloriile nepieritoare pentru fiinţa naţiunii ro
mâne şi pentru «robul lui Dumnezeu, Mihai, suflet creştin, martir pen
tru credinţa în Hristos şi erou al poporului român».
La Mînăstirea Cozia, bătrînul Allutus (Olt) şi cu glasul monahilor
au trezit pe patriarhul domnilor români, Mircea cel Bătrîn, care doarme
somnul de veci în ctitoria lui de veşnică pomenire, la panihidă. Mama
’ lui Mihai iarăşi a vărsat şiruri de lacrimi la vestea pomenirii stingerii
vieţii fiului ei din fiinţa ei şi rugînd pe Mircea cel Bătrîn'să-i ferească
fiul de focul tartarului în continuarea vieţii de apoi.
Aici s-au făcut cele de cuviinţă întru pomenirea ctitorilor şi s-a
vorbit la meditaţii şi în predică'despre viaţa vajnicului ctitor al unităţii
celor trei ţări române, despre faptele lui, despre mama lui şi despre
arhimandritul-stareţ al Coziei, Eftimie, ajuns arhimitropolit al Ţării Ro
mâneşti, Moldovei şi Transilvaniei.
i
Mînăstirea Cozia împlineşte, pe lîngă misiune, şi o poruncă din par
tea mamei lui Mihai, care în Testamentul său de călugărie a lăsat cu
legămînt : «Eu roaba domnului Iisus Hristos, călugăriţa Teofana, muma
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răposatului Mihail voevoda din Ţara Rumânească vieţuit-am viiaţa ceştii
lumi deşartă... şi înşelătoare... şi am petrecut lumeaşte destul în tot
chipul în viiaţa mea, pînă ajunsu şi la neputinţa bătrîneaţelor meale şi
la slăbiciunea mea, în sfîntă mînăstire în Cozia, la lăcuita Sfintei Troiţe
şi la răpausul roposatului Mir cei voevoda. Şi trăiiu de ajunsu de luaiu
şi sfântul cin călugăresc, derept plângerea păcatelor meale.
Aciiş mă ajunse şi vestea de săvârşirea zilelor drag fiului mieu
Mihai voevod şi de sărăcia doamnă-sa şi a coconilor domniei lui prin
ţărîle străine.
Fuiu de plîngere şi de suspine ziua şi noaptea. După aceia, cu vrearea şi cu ajutoriul Domnului din ceriu şi cu rugăciunea cinstiţilor părinţi
în zi şi în noapte şi plîngerea mea şi suspinele sărăciei lor de ţărâle
strine, doară svenţia lui din naltul ceriului au auzit şi s-au milostivit de
i-au scos din ţărâle strine în ţeara de moştenie.
Şi mai vîrtos'au cugetat la svânta mînăstire în Cozia pentru bătrîna
şi jalnica lor maică. Şi deaca să adunar(ă) unii cu alalţi, mare plângere
şi suspini fu. întru ei de jalea fiiu său Mihail voevod şi pentru patima
lor ce-au pătimit prin ţărâle striine, doamna Stanca şi fiiu său Ion Nicola
voevod şi fiiesa Doamna Florica.
Fu după aceaia întrebare întru jale, cine cum au petrecut. Grăi
doamna Stanca : cum am păţit noi, maică, să nu pată nime de ruda noas
tră. Dară molitva ta, maică, cum ai petrecut ? Maica zise : cu mult foc
de moartea fiiu mieu şi de jalea domniilor voastre, iar de cătră svânta
mînăstire, am har dragului domn din cer, şi mulţemesc părinţilor din
svânta mînăstire, c-am avut pace, răpaus şi căutare de molitvele lor
la nevoi(i) a mea.
:Ziseră domnia lor : mulţemim şi noi molitvelor pentru molitva ta,
căci ai avut căutare de ei. Zise maica Teofana : pentru aceia, featele
meale, am făgăduit sventei mînăstiri doao sate în Romanaţi : Frăsinetul
şi Studeniţa pentru sufletul răposatului Mihai voevod şi pentru sănăta
tea fiiu său Nicolai voevod şi pentru pomana noastr}ă şi a tot neamului
nostru, să fiu pomeaniţi la toate sventele pomeani, ci şi la dumnezeiasca
liturghie în vecie.
Domnia lor ziseră : Noi bucuroase, cum ţi le-au dat roposatului
Mihail voievod, volnică eşti, fie date şi de noi, şi de Nicola voevod şi
de tot neamul nostru, în vecie, pentru pomeana ca să aibi molitva ta
şi de icea înainte milă şi căutare pînă la moarte de molitvele lor» 39.
Teofana a fost înmormîntată la Cozia ; piatra de mormînt pusă de
nepoţii ei doamna Florica şi Nicolae-Pătraşcu poartă numai anul 7114
(1605 sau 1606).
După scurt timp de la redactarea epitafului monahiei Teofana (8
noiembrie 1603), Doamna Stanca, sfîşiată de durere şi încărcată de da
torii, s-a îmbolnăvit de o molimă ucigătoare în acel timp, de ciumă, şi
după o scurtă suferinţă s-a săvîrşit (1603).
%

39. C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., voi. II, p. 369— 370.
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Peste încă trei ani, bătrîna schivnicâ Teofana, după ce şi-a aranjat
tot rostul, şi-a dat obştescul sfîrşit, cu durerea în suflet a pierderii fiu
lui său. Nepoţii ei, Nicolae şi Florica, i-au încrustat pe piatra de mormînt, care stă mărturie şi astăzi în biserica Mînăstirii Cozia, următoa
rele cuvinte : «Aici odihneşte călugăriţa Teofana, muma răposatului
Mihai Voievod» 40.
La Mînăstirea Căluiu s-au pomenit «ctitorii, cu tot neamul lor cel
adormit». Aici strămoşii şi părinţii Doamnei Stanca 41 îşi duraseră «lo n
de veci» şi îşi asiguraseră «pomenirea lor din neam în neam», aşa cum
au făcut, de fapt, toţi boierii craioveşti.
Acelaşi sunet de clopot chemător la rugă şi meditaţie, care cu
aproape 400 de ani în urmă vestea cununia lui Mihai cu Domniţa Stanca,
a răsunat şi anul acesta la biserica «Cuvioasa Paraschiva» din Rîmnicu
Vîlcea, reamintind de astă dată cu dangăt trist momentul uciderii mişeleşti a lui Mihai Vodă Viteazul.
Cu inimile pline de încredere «în iertarea păcatelor» martirului
voievod, credincioşii din jurul bisericii «Sfîntul Nicolae» — din incinta
Mînăstirii Mihai Vodă (Arhivele Statului) ctitorită de «robul lui Dum
nezeu voievodul Mihai cu Doamna Stanca» — au participat la panihida
comemorării a 375 de ani de la tăierea capului «ctitorului sfîntului locaş».
Glasul rugăciunii din inimi sincere şi cugete curate a răsunat într-o
comuniune desăvîrşită şi la bisericile de pe pămîntul sfînt al Daciei de
dincolo de Carpaţi, Transilvania, şi mai ales la Cîmpia Turzii.
O deosebită cinstire s-a adus memoriei Marelui dispărut de către
toţi românii şi naţionalităţile conlocuitoare, dar mai ales de credincioşii
ortodocşi din Alba Iulia. Aci, în Catedrala Reîntregirii, s-a săvîrşit slujba
parastasului pentru Mare/e Domn şi ctitor al Bisericii «Sfîntă Treime»
din vechea cetate Apullum.
Cu toate că Mihai dispăruse, Alba Iulia şi-a păstrat organizarea
bisericească pînă în 1714— 1715, cînd, din ordinul habsburgilor s-a dis
trus cetatea ridicată de Mihai dimpreună cu mînăstirea şi biserica ei,
lăcaşuri sfinte care au fost aşezate pe vechi temelii ale unor lăcaşuri
ortodoxe strămoşeşti, aşa cum o dovedeşte descoperirea Rotondei42
creştine din secolele V III—X ridicată înainte de migratorii slavi şi unguri.
Odată cu distrugerea vechilor vestigii ortodoxe şi ctitorii ale Mare
lui Voievod s-a încercat ştergerea unei glorii nepieritoare pentru con
ştiinţa românească : unirea politică a tuturor românilor. Dar în zadar.
40. C. Gane, op. cit., voi. I, p. 130.
41. Ibidem, p. 122— 130. N. Iorga, op. cit., «Soarta familiei lui Mihai Viteazul»,
p. 420— 440. A se vedea pe larg si Pr. D. Bălaşa, Mînăstirea Căluiul sau Cepturoaia
(jud. Olt), in «Mitropolia Olteniei»,’X X III (1971), nr. 7—8, p. 513—534.
42. t Emilian Răşinăreanul, Alba Iulia 2000, în «Biserica Ortodoxă Română»,
XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1086— 1089.
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Astăzi şi pietrele vorbesc, şi urmaşii celor de atunci cinstesc cum se
cuvine memoria pămîntului străbun, memorie în compartimentul căreia,
la loc de frunte, stă figura legendară a Voievodului martir şi erou al
neamului şi credinţei strămoşeşti: Mihai Viteazul.
O deosebită solemnitate a avut loc, însă, la Mînăstirea Dealu unde
capul Viteazului scrutează mereu conştiinţa întregii noastre naţiuni ro
mâne. Aici, — unde a fost, probabil, botezat copilul Mihai — în ctitoria
strămoşilor săi, a avut loc, cu binecuvîntarea Prea Fericitului Patriarh
Justinian, în ziua de 8 august a.c., o slujbă arhierească săvîrşită de P. S.
Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
La sfîrşitul Sfintei liturghii, P. S. Episcop Roman a vorbit celor de
faţă despre importanţa momentului săvîrşirii în mod tragic a vieţii pămînteşti a lui Mihai, apoi, P. S. Sa, înconjurat de un distins sobor format
din P. C. Ioan Marinescu, protoiereu al oraşului Tîrgovişte, preoţi şi
diaconi, a săvîrşit slujba parastasului la cavoul unde este aşezat capul
eroului naţional, Mihai.
Răspunsurile la slujba parastasului, ca de altfel şi la Sfîntă liturghie,
au fost date de către monahi şi monahii şi credincioşii participanţi. Pe
lîngă cîntarea melodioasă şi răscolitoare, cei de faţă au lăcrimat pentru
acela care a fost gloria Europei şi strategul creştinătăţii, Domn desăvîrşH, erou al neamului şi martir al credinţei strămoşilor noştri.
Au luat cuvîntul Acad. Prof. Ştefan Ştefănescu, directorul Institu
tului de istorie «Nicolae Iorga», care a evocat figura legendară a celui
care a fost «erou şi voievod, întregitor şi unificator al ţârilor române».
*M/hai Viteazul va rămîne pururea viu în conştiinţa noastră, fiind primul
care a încercat şi a reuşit să facă unirea politică a tuturor românilor.
In alocuţia sa, P. Cuv. Maică Eufrasia Poiană, stareţa Sfintei Mînăs
tiri Dealu, a subliniat «spiritul de jertfire» pentru neam şi glie, pentru
credinţă şi Biserică al Domnitorului român ; biruinţele sale au fost biruin
ţele creştine ; gloria sa a fost gloria română.
P. Cuv. Sa, citind din N. Iorga, a subliniat rolul de catalizator al
faptelor Marelui voievod pentru conştiinţa românească, Mihai fiind sim
bol şi realitate, îndemn şi înfăptuire.
Veşnica sa odihnă în ctitoria lui Radu cel Mare şi a părintelui său
este astăzi un loc de pelerinaj pentru «toată suflarea românească» de
pretutindeni, iar strădaniile Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
în conservarea bisericilor şi mînăstirilor, monumente de artă şi arhitec
tură, printre care şi Mînăstirea Dealu unde se află capul lui Mihai —
constituie un fierbinte patriotism şi o cinstire a ceea ce ne-au lăsat stră
bunii noştri.
Monahii şi monahiile care s-au legat cu jurămînt să trăiască o viaţă
îngerească în această ctitorie voievodală, vor ruga pururea pe milosti
vul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor şi veşnica pomenire a lui Mihai
cu tot neamul lui cel adormit.
încheind, P. Cuv. Maică Eufrasia a arătat că visul împlinit al lui
Mihai a devenit realitate permanentă pentru toţi locuitorii vechii Dacii
odată cu desăvîrşirea unităţii politice din 1918.
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După încheierea slujbei cu Veşnica pomenire, .slujitorii şi distinşii
participanţi au fost poftiţi la împărţirea unor bucate după datină — (po
mană)
cu ocazia parastasului săvîrşirii din viaţă a eroului naţional
Mihai Viteazul, reunificatorul Daciei Felix.
In afara vorbitorilor, la comemorare, au mai luat parte : D1. Prof. dr.
Damaschin Mioc, redactor şef al revistei «Revue des etudes sud-est europ&ennes», Dl. Ioan Diaconu, de la redacţia «Memoria pămîntului stră
bun» din cadrul emisiunii Radio-televiziunii române.
Pe lîngă organele locale ale puterii de stat, au fost de faţă : D-nii
Radu Gioglovan şi Gabriel Mihăiescu de la Muzeul judeţean-Dîmboviţa,
D1. Nicuşor Constantinescu, cercetător principal la Institutul de istorie
«N . Iorga», şeful şantierului arheologic «Curtea domnească» din Tîrgo
vişte, invitaţi, mulţime de credincioşi şi turişti români şi străini.
Participarea Bisericii Ortodoxe Române la comemorarea Marelui
erou naţional şi martir al credinţei dovedeşte permanenţa sa lîngă aceia
care şi-au jertfit viaţa pentru năzuinţele poporului nostru. Săvîrşirea din
viaţă în chip dramatic a lui Mihai Viteazul a însemnat o profundă durere
şi o nouă candelă aprinsă în conştiinţa unităţii de neam şi credinţă a
Sanctuarului patriotismului luminat.
Jertfele sîngeroase pentru credinţă şi neam ale înaintaşilor noştri
începînd cu Decebal, regele erou şi a sfetnicilor lui în frunte cu Marele
preot, sau domnii creştini-martiri Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, sau ierarhii-martiri şi mărturisitori Sava
Brancovici, Iilie lorest, Antm Ivireanu, ca şi vechii martiri cunoscuţi pe
pămîntul străbun la Dafne, Dinogeţia-Gărvăn, Niculiţel, Noviodunum,
Durostorum etc, precum şi Sfîntul Sava înnecat în apele Buzăului cu
1600 de ani înainte, constituie pentru noi pilde de sacrificiu şi fierbinte
dragoste de patrie.
Şi atunci, ca şi astăzi, Biserica străbună conservă ceea ce este bun
şi folositor şi militează neabătut, prin ierarhii, clerul şi credincioşii ei,
pentru împlinirea năzuinţelor de veacuri pentru independenţa şi feri
cirea tuturor fiilor Patriei noastre, România.
Diac. P. I. DAVID

DIN ÎNSEMNELE HERALDICE ALE LUI MIHAI VITEAZUL*
încercînd să analizăm vestigiile armoriate ce ni s-au conservat din domnia lui
Mihai Viteazul — sector de investigaţie în care am fost precedaţi de cîţiva reputaţi
cercetători1 — vom căuta să aducem şi noi o modestă contribuţie la lămurirea în
continuare a unor aspecte rămase încă neelucidate în studiul heraldicii de Stat din
timpul stăpînirii ilustrului voievod mai sus amintit. Acest gen de însemne domneşti
datînd din perioada 1593— 1601 şi păstrate pînă în zilele noastre, semnalate pe teri
toriile S'tăpînite ori cucerite succesiv de Milrai Viteazul, aparţin în principal dome
niului heraldicii sigilare în care distingem două categorii de astfel de vestigii : a) am
prente (mici) de sigilii inelare şi b) amprente (mijlocii) de matrice sigilare.
în prima din aceste categorii se includ amprentele -a două sigilii inelare2 folo
site de Mihai Viteazul în timpul domniei sale : cel dintîi însemn in uz de la începutul
stăpînirii sale în Ţara Românească3 şi pînă în septembrie 16004 (cînd se constată
ultima sa apariţie) şi cel de .al doilea, îmtîlnit în documente din iulie şi decembrie
16005 şi întrebuinţat probabil de domn pînă la moartea sa din august 1601. Ambele
sigilii
inelare — asemănătoare ca factură — poartă gravate într-un cartuş timbrat
de o coroană domnească .(închisă în primul însemn, deschisă în secundul) acvila valahică cruciată şi conturnaită (însă cu capul spre dextra), avînd zborul în jos şi fiind
flancată în şef de cei doi aştri uzuali, soarele la dextra (ou raze şi nefigurat în primul
sigiliu, fără raze şi figurat în cel de al doilea) şi o lună crai-nou întoarsă, la senestra
(nefigurată în primul însemn, figurată în secundul), v. fig. 1 şi 2.
Amprentele de matrice sigilare rămase de la Mihai Viteazul şi făcînd parte din
cea de -a doua categorie, sînt însemne heraldico-iconografice în majoritatea cazurilor
timbrate şi au fost — -pentru perioada 1593— 1600 — în mod aproape exhaustiv sem
nalate,
analizate şi prezentate, stabilindu-se cu precizie atît datele
folosirii cît şi
*
Acest studiu este completarea Comunicării ţinută la Institutul de Istorie «N. Iorga» în cadrul
şedinţei din 26 martie 1975 a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a numitului Institut.
1. D. A. Sturdza, Grigore Tocilescu, Dimitrie Onciul, Ion Bogdan, Stoica Nicolaescu, Constantin
Moisil şi Aurelian Sacerdoţeanu.
2. Prof. A. Sacerdoţeanu în studiul său Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul (în «Rev. Arh.»,
IV, 1941, p. 296—313) presupune (la p. 308, nota 1 şi p. 313)' că acest voievod a folosit un sigiliu inelar
unic, în tot timpul domniei sale. Nu putem subscrie unei astfel de supoziţii deoarece, chiar dacă sub
aspectuliconografic, cele două sigilii inelare citate prezintă mari similitudini, amplasarea literelor inscrip
ţiei din
exergă se deosebeşte suficientde la un siligiu la celălalt pentru aconstata
că este vorba de
două însemne diferite ale aceluiaşi posesor (v. fig. 1 şi 2).
3. Vezi actul din 9 noiembrie (f. an., dar datînd dintre 1593—1596), întărit de Mihai Viteazul,
prin care Mitrea vornicul dăruieşte Mînăstirii Sfîntul Nicolae satul Grozăveşti (cf. A. Sacerdoţeanu,
op. cit., p. 306).
4. Vezi porunca din 26 septembrie 1600 prin care domnul redă lui Antonie Grama şi fiilor acestuia
toate moşiile ce le fuseseră luate anterior (vezi Arh. St. Bucureşti, Fond. «Mînăstirea Cotroceni», LIX/10,
document şi sigiliu în ceară roşie semnalat pentru întîia oară de D. A. Sturdza, O scrisoare autografă
de la Mihai Viteazul (în «Anal. Acad. Rom.», s. II, t. VIII, dezbaterile 1885—1886, Bucureşti, 1888, pl. I),
însemnul fiind apoi reprodus în desen de V. A. Urechia, Schiţe de sigilografie românească, Bucureşti,
1891, tab. II, fig. 7 ; acelaşi document, cu menţionarea sigiliului în ceară, va fi publicat ulterior şi de
Ion Bogdan în Patru documente de la Mihai Viteazul..., în «Prinos lui D. A. Sturdza», Bucureşti, 1903,
p. 170).
5. Vezi pecetea inelară aplicată pe porunca voievodului din 29 iulie 1600, aflată în Arhiva Naţio
nală săsească din Sibiu (cf. A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealuliti, M.oldovei şi Ţării
Româneşti, voi. VI, Bucureşti, 1933, p. 528), precum şi cea de pe scrisoarea domnească din 12 decembrie
1600 către arhiducele Matia (Ibidem, p. 280).
4
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apartenenţa lor la paitru tipuri specifice (dintre care tipul 2 posedă şi două variante),
de către prof. Aurelian Sacerdoţeanu în cunoscutul său studiu «Autografe şi sigilii de
la Mihai Viteazul» publicat în «Revista Arhivelor» cu peste trei decenii în u rm ă6.
Amintim că o primă analiză a unor vestigii de heraldică sigilară din domnia ilustrului
voievod fusese anterior întreprinsă de către gen. P. V. Năsturel în lucrarea sa «Nova
Plantatio...» apărută încă din 19147, autorul avînd însă posibilităţi de investigaţie
mult mai modeste decît fostul Director General al Arhivelor Statuiui care a conti
nuat, adîncit şi epuizat tema propusă. De .aceea, fără a mai insista asupra acestui
capitol din sfragistica noastră domnească în foarte mare măsură elucidat, remarcăm
doar că el nu cuprinde decît peceţi de tip «Nova Plantatio» de categorie mijlocie ca
dimensiuni, fie timbrate, fie mai rar, atîrnate8, neconservîndu-ni-se din dom 'ia lui
Mihai Viteazul nici o amprentă de sigiliu mare, în capsulă şi atîrnat 9. Mai precizăm
că însemnele la care ne referim prezintă aspectul uzual, ce continuă proaspăta tra
diţie a peceţilor de tip compozit (cu acvila valahică izolată în registrul superior şi
cu scena «Novei Plantatio» în centrul cîmpului sigilar) inaugurată de Mihnea Turcitul
cu sigiliul său mijlociu, aplicat pe documente datînd din anu’l 1590 10. Menţionăm în
plus inovaţia introdusă de unele însemne ale lui Mihai Viteazul din perioada martie
1594—martie 1600, inovaţie constînd în includerea intr-un scut cu laturile neregulate
a personajelor domneşti flancînd arborele sm ulsn , formînd astfel o stemă în care
acvila Ţării Româneşti ar putea juca rolul de cimier 12. în sfîrşit mai trebuie să amin
tim şi absenţa (foarte importantă pentru teza ce dorim să susţinem mai jos) a leilor
afrontaţi din toate amprentele sigilare citate mai sus, lei ce conform afirmaţiei lui
P. V. Năsturel sprijină sau se urcă pe trunchiul arborelui «Novei Plantatio» 13. Prof.
Sacerdoţeanu, în urma minuţioasei analize — menţionată mai sus — a peceţilor de
pe documentele rămase de la Mihai Viteazul şi aflate în depozitele Arhivelor Sta
tului din Bucureşti, constată, pe bună dreptate, că în absolut toate aceste însemne
nu apar nici un fel de lei afrontaţi însoţind tulpina copacului flancat de cele două
personaje domneşti din scena «Novei Plantatio» reprezentată pe respectivele peceţi 14.
Studiind la rîndul nostru şi stocul documentelor de la Mihai Viteazul prevăzute cu
amprente sigilare din Biblioteca Academiei R.S.R., am examinat în detaliu aceste am
prente, constatînd de asemenea aceeaşi absenţă a leilor .afrontaţi lîngă trunchiul arbo
6. Vezi nota 2.
7. în «Revista pentru istorie, arheologie şi filologie», XV, 1914, p. 1—80+ 76 ilustr. şi extras,
Bucureşti, C. Gobl, 1915, 80 p. + 1 h. + 76 ilustr.
8. Dacă numeroaseamprente
de sigilii mijlocii timbrate, de tip «Nova
Plantatio», ne-au fost
semnalate, după cum am arătat mai sus, de prof. A. Sacerdoţeanu în studiul citat (p. 308—311), în schimb
toate cele nouă documente cunoscute pînă în prezent, prevăzute cu peceţi atiîrnate (însemne din care
patru s-au mai conservat, celelalte fiind pierdute) datînd din domnia lui Mihai Viteazul, ne-au
fost
prezentate de Ion Radu Mircea în studiul său, Pecetea atirnată a lui Mihai Viteazul, (vezi «Hrisovul», V,
1945, p. 90—96 + 1 pl.)- Dintre aceste nouă acte, N. Iorga în «Studii şi documente cu privire la Istoria
Românilor», voi. IV, Bucureşti, 1902, p. 1—2, citasc cele două hrisoave cuprinzînd tratatele lui Mihai
Viteazul cu Imperiul german, emise în Tîrgovişte la 9 iunie 1598, iar prof. Sacerdoţeanu mai semna
laseîncă două hrisoave —unul din 7 sept. 1597 şi celălalt din
28 mai 1598 —
(vezi studiul său men
ţionat mai sus, p. 311). De asemenea recenta achiziţie a Arhivelor Statului din Bucureşti şi anume hri
sovul emis de Mihai Viteazul în Tîrgovişte la 4 august 1599, face parte din lista celor nouă documente
prezentate de I. R. Mircea (op. cit., p. 94, hrisovul nr. 5).
9. Acelaşi autor presupune că Mihai Viteazul nici nu a posedat un sigiliu mare de Stat purtînd
gravată exclusiv acvila Ţării Româneşti, slujindu-se doar de peceţi atîrnate de dimensiuni mijlocii şi
aparţinînd tipului «Novei Plantatio» (vezi, I. R. Mircea, .op. cit., p. 92 şi 96).
10. P. V. Năsturel, op. cit., p. 45, doc. din 24 aprilie 1590, precum şi Ion Bogdan, Documente
privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Românească în sec. XV şi XVI, voi. I, Bucu
reşti, 1905, p. LXIX, doc. din 18 iunie 1590.
11. Vezi reprezentarea la A. Sacerdoţeanu, op. cit., pl. IX, fig. 2—6.
12. Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică in România (lucrare în curs de publicare), cap. IV,
1. Ţara Românească, (în mss., p. 22), în care autorul face şi un istoric al sigiliilor de tip «Nova Plan
tatio» (în mss., p. 18—27).
13. P. V. Năsturel, op. cit., p. 47.
14.
A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 313, afirmaţia fiind categorică : «în tot cazul nu mai poate fi
vorba de lei afrontaţi».
l
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relui «Novei Plantatio» din scutul plasat în centrul cîmpului sigilar 15. în faţa acestei
evidenţe, sîntem obligaţi să susţinem că afirmaţiile generalului P. V. Năsturel cu
privire la prezenţa celor două patrupede heraldice menţionate nu corespund realităţii,
distinsul cercetător .confundînd anumite ornamente vegetale — stilizate sau nu —
aflate la baza copacului «Novei Plantatio», cu doi lei faţă în faţă. Tot astfel şi repro
ducerea în desen a peceţii timbrate a documentului din 1 septembrie 1598 16, repro
ducere în care apar figuraţi doi lei la baza tulpinei arborelui flancat de personajele
domneşti, trebuie considerată ca fantezistă, deoarece analiza directă atît a acestui act
citat, cît şi a tuturor celorlalte acte din domnia lui Mihai Viteazul cercetate personal
în biblioteca Academiei R.S.R., nu mai lasă nici o îndoială — cu toată starea variată
de conservare a peceţilor respective — asupra absenţei totale a reprezentării unor
animale heraldice pe însemnele examinate. Mai mult decît atît, extinzînd investigaţia
noastră şi asupra peceţilor emise în Ţara Românească în răstimpul amintit de către
Nicolae Pătraşcu Voievod (fie în numele lui Mihai, fie în nume propriu)17, am consta
tat aceeaşi lipsă permanentă a leilor afrontaţi de pe amprentele sigilare analizate.
Acest fapt trebuie reţinut, deoarece pe baza lui vom putea ajunge la unele concluzii
pe care le vom formula mai jos 1^ momentul oportun.
Ajungem acum la o ultimă categorie de peceţi heraldico-iconografice ale lui
Mihai Viteazul şi anume cele în care apar figurate pe lîngă acvila valahică şi scena
«Novei Plantatio», dar şi stema Moldovei cît şi leii afrontaţi (de data aceasta cele
două patrupede heraldice sînt clar reprezentate), însemne a căror studiere a produs
multiple controverse între specialişti, punînd în discuţie probleme neelucidate nici
pînă în prezent. Este vorba de tipul sigilar folosit de Mihai Viteazul după unirea
Ardealului şi a Moldovei cu Ţara Românească şi din care ni s-au conservat doar
trei exemplare, primul aplicat în chinovar pe cunoscutul document din 27 iulie 1600
emis ia Iaşi -în numele lui M ih a i18, cel de al doilea aplicat în ceară roşie pe actul
din 3 iulie 1600, semnalat în 1945 de către prof. A. Sacerdoţeanu19, (ambele docu
mente aflîndu-se în depozitul Arhivelor Statului din Bucureşti) iar cel de al treilea
aplicat de asemenea în chinovar pe actul din 29 iulie 1600, cercetat în 1931, dar sem
nalat de abia în 1964 de către cercetătorul Paul M ih a il20 (document aflat în arhiva
metocului Sfîntului Mormînt din Constantinopol).
într-un documentat studiu publicat în 194021, regretatul Constantin Moisil face
un istoric detaliat al descoperirii şi analizării de către diverşi cercetători renumiţi
de la finele veacului trecut şi începutul celui actual, a peceţii domneşti de pe actul
din 27 iulie 1600 menţionat. Pentru o mai bună înţelegere a datelor problemei, ne
îngăduim, pe scurt, să relatăm din nou succesiunea şi rezultatele acestor prime inves
tigaţii, cu atît mai mult cu cît — datorită bunăvoinţei prof. A. Sacerdoţeanu — sîntem
î i posesia cîtorva informaţii suplimentare privitor la această temă. Documentul în
cauză, prin care Mihai Viteazul întăreşte dijma de albinărit mănăstirii Bistriţa (Neamţ),
a fost publicat — cu unele erori şi omisiuni de lectură22 — încă din 1865 de către
B. P. Haşdeu în «Arhiva istorică a României»23, fără ca marele erudit să fi acordat
vreo atenţie specială peceţii aplicată în chinovar de la -finele actului, pe care nici
15. Bibi. Acad. R. S. România, Documentele : XL/76, LIX/29, CVIII/36, L/22, CDL/13, CCI/10, XL/77,
XC/19, XI/4, CLIX/14, ' XCIV/102, CLXXXII/10, LXVIII/121, XL/82, CXCVI/178, CXCVI/179,
XC'20,
CLXXXI 83, CCCXCIX/11, LXXXVII/57.
16. P. V. Năsturel, op. cit., p. 46, fig. 48 bis.
17. Bibi. Acad. R. S. România, Documentele : LXVII/212, XL/89, CCXCIX/2, XL/91, CXXXIV/21.
18. Arh. St. Bucureşti, «Fond. Mînăstirea Bistriţa» (Neamţ), X/l.
19. A. Sacerdoţeanu, Iarăşi sigiliul lui Miltai Viteazul, în «Rev. Arh.», VI, 1945, nr. 2, p. 330—
333 + 1 pl.
20. Paul Mihail, Documente inedite ale cancelariei moldoveneşti din veacul al XVI-lea (din arhiva
metocului Sf. Mormînt din Constantinopol), în «Studii» — Rev. de ist. —, XVII, 1964, nr. 2, p. 335—
359 + 3 pl.
21. C. Moisil, Noi studii de sigilografie românească, in «Rev. Arh.», IV, 1940, p. 100—109 + ilustr.
22. Documentul, atît în textul slavon cît şi în traducere, este greşit datat 7107 (1599) în loc de
7108 (1600), iar textul în partea finală are unele omisiuni ce vor fi completate de transcrierea integrală
a actului realizată de Stoica Nicolaescu în «Documente de la Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti,
al Ardealului şi al Moldovei — 1600» — publicate în «Revista pentru istorie, arheologie şi filologie», XIII,
1911, p. 235—236.
23. Arh. ist. a României, t. II, Bucureşti, 1865, p. 117, nr. 165.
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n-o desciie24. Ulterior, V. A. Urechia în studiul său asupra sigilografiei româneşti
apărut la 1891, relevă existenţa acestei peceţi dar dă o altă interpretare mobilelor
heraldice, In isensul că acvila valahică e considerată de reputatul istoric ca fiind
«vulturul (sic) ardelenesc», iar leii afrontaţi ca «tenanţi (sic) (corect suporţi n.n.) ai
scutului» stemei cu scena «Novei Plantatio» ce simbolizează Ţara Românească25; de
asemenea, cele două personaje domneşti#din numita stemă nu sînt socotite de V. A.
Urechia că ar reprezenta pe Mihai Viteazul şi pe soţia (sau pe fiul său), ci pe Sf.
Petru şi Pavel pe care îi consideră a fi fost «patronii Munteniei»26. Mai -tîrziu şi
anume în 1904, Stoica Nicolaescu, pe atunci student în ultimul an al Facultăţii de
Istorie, avînd ca profesori pe Grigore Tocilescu, Ion Bogdan şi Dimitrie Onciul
(ultimul fiind la acea epocă şi Director General al Arhivelor Statului), primise misi
unea de la Tocilescu de a cerceta documentele aflate în depozitul Arhivelor Statului
urmînd a-i semnala pe cele prezentând interes pentru istoria ţării. Sarcina tînărului
student era uşurată prin faptul că D. Onciul, conform modului ce folosea pentru a
ajuta pe discipolii merituoşi, îl numise arhivar în cadrul instituţiei pe care o con
ducea, astfel încît Stoica Nicolaescu a avut prilejul, în cursul investigaţiilor între
prinse din iniţiativa lui Gr. Tocilescu, să regăsească la începutul lui februarie 1905,
pe documentul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600 publicat de Haşdeu, pecetea ce
fusese studiată de V. A. Urechia ante 1891. Dîndu-şi seama de importanţa acestui
însemn pe care Urechia nu o sesizase, Nicolaescu semnalează pecetea lui Tocilescu
care îşi va atribui în exclusivitate meritul redescoperirii ei, considerînd că cercetările
fuseseră efectuate de către unul dintre studenţii săi, la îndemnul şi indicaţiile ce ii
dăduse ca profesor. Astfel Tocilescu va prezenta în şedinţa Academiei Române din
18 februarie 1905, o comunicare tratînd despre amprenta sigilară în chinovar a lui
Mihai Viteazul de pe documentul din 1600 amintit mai sus, comunicare în cuprinsul
căreia reputatul istoric va sublinia prezenţa leilor afrontaţi figuraţi în pecete, atribuindu-le rolul de a simboliza Transilvania şi aceasta pe considerentul că cele două
patrupede heraldice ţin în labele anterioare o spadă dreaptă şi stau pe 7 vîrfuri de
munţi», desigur cele 7 cetăţi ale Ajdealului» 27.
La mai puţin de o lună, şi anume la 15 martie 1905, va ţine şi Dimitrie Onciul
o comunicare în cadrul aceluiaşi înalt for ştiinţific, înfăţişînd un subiect identic, în
care, precizînd că este vorba de însemnul semnalat anterior de prof. Tocilescu, îl va
descrie amănunţit şi va prezenta trei imagini ale sale, susţinînd de asemenea că «sub
scutul mic [cu armele Moldovei] sînt doi lei ţinînd o sabie, pe şapte movile (drept
marcă a Ardealului al cărui nume german Siebenbiirgen e 'simbolizat prin cele şapte
movile)»28. Ulterior, tot în cursul anului 1905, Tocilescu va publica în Buletinul
Societăţii Numismatice Române textul (sporit) al comunicării sale de la Academie
sub titlul O nouă pecete a lui Mihai Vodă V iteazul29, în care va faceo scurtă dare
de seamă asupra vestigiilor sigilare datînd din domnia lui Mihai Viteazul care fuse
seră identificate de cercetările de specialitate de pînă atunci, descriind şi analizînd
apoi pecetea în chinovar aplicată pe documentul din 27 iulie 1600 cunoscut, subliniind
încă odată importanţa însemnului ce reprezenta simbolurile heraldice reunite ale
celor trei ţări româneşti asupra cărora se întinsese stăpînirea strălucitului voievod
muntean amintit. în privinţa Transilvaniei, Tocilescu adăuga că stema acestui prin
cipat fusese figurată în pecete aşa precum ea apărea gravată şi pe o medalie (în
realitate monedă) contemporană a lui Moisee Szekely30. Studiul reputatului jstoric
era însoţit şi de un desen al respectivului însemn domnesc executat de W . Sabo31,
24. Fapt semnalat de către Stoica Nicolaescu, op. cit., nota 1 şi relevat în continuare de C. Moisil,
op. cit., p. 102—103.
25. V. A. Urechia, Schiţe de sigilografie românească, Bucureşti, 1891, p. 14.
26. Pe baza unei cuvîntări a mitropolitului Antim în care acesta ar stabili identitatea celor două
personaje încoronate din scena «Novei Plantatio» ca
fiind apostolii Petru şi Pavel, deveniţi astfel «acoperămîntul», adică patronii Ţării Româneşti, vezi, V. A.
Urechia, op. cit.
27. Comunicarea n-a fost publicată în «Analele Academiei Române», ci va apărea în «Buletinul
Societăţii Române» din cursul aceluiaşi an ; vezi şi C. Moisil, op. cit., p. 100).
28. Analele Academiei Române, s. II, t. XXVII, dezbaterile 1904—1905, Bucureşti, 1905, p. 170 ;
(vezi şi C. Moisil, op. cit., p. 101).
29. Bul. Soc. Num. Rom., II, 1905, nr. 9, p. 10—13 + 2 ilustr.
30. Ibidem, p. 13 şi nota 1H
31. Ibidem, p. 12, fig. 2.
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un grafician angajat de Societatea Numismatică Română să realizeze o reprezentare
cît mai fidelă a peceţii lui Mih-ai Viteazul în vederea alcătuirii medaliei comemo
rative pe care numita societate urma să o. emită în cursul aceluiaşi an 1905 32. Con
form acestui desen (v. fig. 3), acvila valahică e izolată în spaţiul semi-circular din
registrul superior al sigiliului, personajele doijineşti susţin ecusonul cu stema Moldovei
broşînd asupra centrului şefului scutului mare, de desubtuj ecusonului fiind înfăţişaţi
cei doi lei afrontaţi ţinînd în labele anterioare o spadă dreaptă şi stînd pe 7 movile
dispuse 1, 2, 4. Astfel figurată pecetea lui Mihai Viteazul de pe documentul din 27
iulie 1600 devenit notoriu, în care act eroul nostru naţional se intitula *Domn al ţării
Ungrovlahiei, voievod al Ardealului şi Domn al Ţării Moldovei» (exerga peceţii avea
alt text despre care ne vom ocupa mai jos), va ajunge să fie o reprezentare icono
grafică deosebit de populară, difuzată în felurite publicaţii istorice (ştiinţifice sau de
vulgarizare) care vor apărea de atunci încolo în decurs de mai multe decenii 33. Vene
raţia ce nutrea poporul român pentru măreaţa figură a lui Mihai Viteazul, care izbu
tise — măcar pentru o clipă — să realizeze unirea celor trei ţări româneşti sub o
conducere unică pe de o parte, faima de mari istorici a lui Tocilescu şi D. Onciul pe
de alta, aii făcut ca pentru multă vreme modul lor de reconstituire şi interpretare a
mobilelor heraldice, a legendelor din exergă şi a celorlalte elemente conţinute în
cîmpul sigiliului aplicat pe documentul din 27 iulie 1600 să fie considerat ca incon
testabil şi definitiv, deşi unele serioase rezerve — de care ne vom ocupa mai jos —
fuseseră exprimate aproape un deceniu mai tîrziu de către cunoscutul heraldist de
la acea epocă, generalul P. V. Năsturel*
Reluînd în continuare, prezentarea cronologică a faptelor, va trebui să ne ocupăm
acum şi de al treilea istoric, tînăr pe atunci, care participase direct la descoperirea
şi semnalarea peceţii — devenită notorie — de pe documentul lui Mihai Viteazul
menţionat mai sus. Faptul că profesorul său Gr. Tocilescu îşi însuşise în întregime
meritul de a fi dat la iveală şi introdus în circuitul ştiinţific însemnul ilustrului voie
vod rom ân34, nemulţumise desigur profund pe Stoica Nicolaescu. Cît timp Tocilescu
32. Această medalie intenţiona să comemoreze 300 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, aşa
încît, deşi emisă în 1905, ea poartă gravate datele 1601—1901 (v. Bibi. Acad. R. S. România, Cabinet
numism., medalii, bronz, 0 50, nr. inv. 416). Detalii despre ea la dr. G. Severeanu, Noutăţi medalistice,
în «Bul. Soc. Num. Rom.», nr. 10, p. 64—65 şi fig. 2.
33. In afară de studiul din 1905 al lui Tocilescu, citat în rîndurile de mai sus}, în care apare
reprezentarea în desen (executată de W. Sabo) a peceţii Iui Mihai Viteazul (p^ 12, fig. 2) şi a reprodu
cerilor grafice (în dimensiuni naturale şi mărită) a aceluiaşi însemn, înfăţişate de D. Onciul Academiei
Române în martie a aceluiaşi an, imaginea acestei amprente sigilare va fi reprodusă — uneori şi cu’
adaosuri fanteziste — pe următoarele publicaţii de la acea epocă şi ulterioare : Stoica Nicolaescu, Docu
mente slavo-române, Bucureşti, 1905, p. 335 (pe copertă pecetea e redată' fantezist), C. V. Obedeanu,
Portretele lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1906, pe foaia de titlu şi la pl. I (reprezentare de asemenea
fantezistă după cea a lui St. Nicolaescu) ; reproducere după versiunea iniţială la Gr. Tocilescu, Manual
de Istoria Românilor, Bucureşti, 1909, p.
123, fig. 52; St. Nicolaescu, Documente de la Mihai Vodă
Viteazul..., în «Rev. ist., arh. şi filol.», voi. X III, 1911, p. 221, fig. 3 ; Nerva Hodoş, Vitejiile lui Mihai
Vodă, Bucureşti, 1913, p. 15 ; P. V. Năsturel, Nova Plantatio..., în «Rev. ist., arh. şi filol.», voi. XV,
1914, p. 50, fig. 52 ; N. A. Bogdan, Oraşul laşi..., ed. a Il-a, Iaşi, 1913—1915, p. 165, fig. 205 ; St.
Nicolaescu, Documente de la Mihai' Vodă Viteazul.... (reeditarea studiului şi textelor
publicate în 1911,
dar cu adaose şi întregiri), Bucureşti, 1916, p. 7, fig. 3, pe copertă fiind însă figurată o altă reprezentare
fantezistă a peceţii în cauză, colorată parţial în roşu şi inclusă într-un cadru cvadrilobat amintind atît
pe cel al pisaniei bisericii schitului de la Măxineni (Rm. Sărat), lăcaş ridicat de Matei Basarab la 1630,
cît şi pe cel al numeroaselor încadramente de steme domneşti de pe pisaniile ctitorilor voievozilor mol
doveni din sec. X V —XVII. Reproducerea în continuare a reprezentării peceţii lui Mihai
Viteazul (în
versiunea W. Sabo din 1905) va mai figura pe frontispiciul Revistei Arhivelor, I, 1925 şi în anii urmă
tori, apoi la Mihail Popescu, Sigiliul lui Sigismund Bathori principele Transilvaniei, în «Rev. Arh.», II.
1926, nr. 3, p. 331, fig. 5 ; pe coperta şi pe foaia de titlu a celor 11 volume ale lui Andrei Veress,
Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, Bucureşti, 1929—1939, la Şt.
Nicolaescu, Cum
a murit Mihai Vodă Viteazul, Bucureşti, (1931), p. 5 ; C. Moisil, Stema României, în
«Boabe de grîu»,
II, 1931, nr. 2, p. 77, fig. 38 (în Extras, Bucureşti, 1931, p. 13, fig.
38) ; A. Sacerdoţeanu şi E. Vîrtosu, Unirea Românilor, 1599—1859—1918, Bucureşti, 1938, pe coperta lu c ră rii; C. Moisil, Noi
studii de sigilografie românească, p. 101, fig. 1 etc.
34. Vezi, afirmaţiile în acest sens ale lui Tocilescu, op. cit., p. 11.
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a fost în viaţă, Nicolaescu nu va încerca fireşte să emită vreo pretenţie în acest sens,
singure sa manifestare constînd doar (în (publicarea desenului peceţii an cauză (în
forma ce însoţise şi textul lui Tocilescu) în cuprinsul culegerii sale de Documente
sluvo-române... apărută tot în 1905 (la pag. 335), dar mai ales pe coperta acesteia, în
<are însemnul e figurat însă fantezist (în ceară roşie şi atîrnat). De-abia după moartea
profesorului său survenită în 1909, Stoica Nicolaescu va începe să-şi facă cunoscut
meritul de a fi redescoperit şi semnalat importanţa peceţii domneşti din 1600. Astfel,
iu cuprinsul studiului însoţind textul a 12 documente emise de Mihai Viteazul în
perioada 29 mai— 26 septembrie 1600, publicat în 1911 în Revista pentru istorie, arheo
logie şi filologie35, Nicolaescu va declara textual: «Noi cei dintîi -am avut fericirea
să dăm peste >această nepreţuită mărturie şi s-o aducem la cunoştinţa istoricilor noştri.
Marele B. P. Haşdeu care a publicat documentul [...] n-a observat această pecete. Ea
se află pusă în faţă în tuş roşu. Deşi spălăcită, totuşi un ochi deprins şi pătrunzător
0 poate lesne descifra» 36. Urmează apoi lectura textului din exerga însemnului res
pectiv în versiunea : Iw a\hXahai* &rp©8AdXHCR0H bocboa ^pa^acroh a\oaa [<ibcroh] 3«a\ah
(desigur influenţată de intitulaţia domnului de pe documentul aferent) aşa precum o
văzuseră şi o redaseră atît Gr. Tocilescu cît şi D. Onciul în studiile amintite. Cît
priveşte componenţa heraldico-iconografica a peceţii, Nicolaescu constată aceleaşi
rlemente şi le atribuie aceeaşi semnificaţie de a simboliza cele trei principate româ
neşti aşa precum o făcuseră şi cei doi istorici anterior citaţi, afirmînd în plus cu
loată siguranţa că Mihai Viteazul după ce a ajuns să stăpînească cele trei ţări române,
>i-a alcătuit un sigiliu care să adeverească această stăpînire, însemn aplicat de
atunci încolo pe toate actele sale de S tat37.
Certitudinea afirmaţiilor lui Stoica Nicolaescu cît şi ale celor doi predecesori ai
săi privitor la interpretarea elementelor heraldice aflate în cîmpul peceţii lui Mihai
Viteazul de pe documentul din 27 iulie 1600 va fi în mod serios pusă la îndoială de
către P. V. Năsturel în studiul său intitulat Nova Plantatio..., apărut în 1914 în aceeaşi
publicaţie periodică de specialitate 38 care găzduise în paginele sale lucrarea Iui Nicolafescu din 1911. Contestînd atît faptul că leii afrontaţi ar ţine o spadă în labele antelioare şi ar sta pe şapte movile, cît şi semnificaţia lor de a simboliza Transilvania,
Năsturel va susţine că examinînd personal la Arhivele Statului (la invitaţia chiar a
lui Stoica Nicolaescu) pecetea la care ne referim, a constatat că nu există reprezen
tate nici spada şi nici dealurile39, pe însemn figurînd doar stemele Moldovei şi Ţării
Uomâneşti40. 'în final, acelaşi autor neagă sensul simbolic ce ar putea avea în armolialul principatului Transilvaniei, leii afrontaţi cu spada în labe, afirmînd că în reali
tate cele două animale heraldice susţin trunchiul arborelui «Novei Plantatio» (înitîlnit
tu sfragistica domnească munteană atît anterior cît şi în timpul domniei lui Mihai
Viteazul), iar pretinsele şapte movile nu sînt altceva decît rădăcinile (în număr de
2—3) ale copacului figurat în mod uzual smuls 41.
Republicînd în 1916 studiul introductiv şi documentele lui Mihai Viteazul apătute în 1911, Stoica Nicolaescu va relua problema leilor afrontaţi şi semnificaţiei lor
In întregirile aflate la sfîrşitul lucrării sale, iîn oare va face unele rectificări parţiale
ale celor afirmate anterior în acest domeniu. Astfel, numitul istoric va recunoaşte,
In urma constatărilor generalului Năsturel, că cei doi lei nu stau pe şapte munţi, «ci
mai degrabă pe rădăcinile obişnuitului pom (chiparos) din pecetea de atunci»42 a
35. Şt. Nicolaescu, loc. cit., p. 217—243 + 3 ilustr. + 4 pl.
36. Ibidem, p. 235—236, nota 1 ; acelaşi text şi în reeditatea din 1916 a lucrării, p.
24—25, nota 1.
Vezi şi C. Moisil, op. cit., p. 102.
37. «La Alba Iulia, Mihai Vodă a făcut şi a început a se seri şi a se mărturisi — cum frumos
m ric cronicarul său — ca domn a trei ţări : al Ţării Româneşti, al Ardealului şi al Moldovei. O nouă
pecete cu acest titlu a fost săpată şi aplicată pe acte de aci înainte...» (cf. Şt. Nicolaescu, op. cit.,
(I‘)U), p.
218—219). Mai încolo : «Din aceste timpuri... (anul 1600, n.n.) datează şi actele ce dăm la
lumină şi
care poartă cel mai frumos titlu ce l-a avut vreodată Voevodul Mihai ca Domn al Ţării Româ
neşti, al Ardealului şi al Moldovei, acte adeverite prin punerea peceţii Statului său, purtînd stemele şi
numele celor trei ţări...» (Jbidem,' p. 220—221).
38.
Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, voi. XV, 1914, p. 1—80 +76 ilustr. ;
vezi şi
1xtras, Bucureşti, 1915, 80 p. + 76 ilustr. + 1 h.
39. Ibidem, p. 49.
40. Ibidem, p. 48.
41. Ibidem, p. 50—51 ; vezi şi C. Moisil, op. cit., p. 103.
42. Stoica Nicolaescu, op. cit. (1916), p. 38.
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principatului muntean, dar va menţine teza anterior susţinută că leii afrontaţi ţin în
ghiarele lor o spadă aşezată în pal («vertical) 43. iîn privinţa semnificaţiei simbolice ale
acestor patrupede heraldice, Stoica Nicolaescu se va referi (reluînd — fără a cita —
indicaţia dată de Tocilescu în studiul publicat în 1905) la similitudinile de aspect,
poziţie şi atribute ce se constată între leii din pecetea lui Mihai Viteazul şi cei de
pe moneda (de aur de 10 ducaţi) emisă de Moise Szekely în 1603 ca voievod al Tran
silvaniei, citînd în acest sens lucrarea numismatului Adolf Resch asupra monedelor
şi medaliilor ardele e, apărută la Sibiu în 1901 44
Problema fiind controversată, ea nu va produce un ecou decît printre specia
lişti, care vor ezita să se pronunţe în continuare atît pe considerentul că pecetea
aplicată în chinovar pe actul din 27 iulie 1600 nu era destul de clar imprimată, făcînd
ca detaliile pe care le conţinea să nu poată fi desluşite cu certitudine, cît mai ales
datorită faptului că interpretarea dată de Tocilescu, Onciul şi Stoica Nicolaescu era
foarte atrăgătoare, însemnul în cauză putînd constitui astfel expresia concretă a aspi
raţiilor de unificare a celor trei ţări româneşti nutrite de Mihai Viteazul în timpul
domniei sale. Pe lîngă aceste
două motive, după 1917, se va mai adăuga şi un al
treilea şi anume imposibilitatea studierii documentului din 27 iulie 1600 şi a peceţii
lui datorită evacuării sale la Moscova pentru a fi pus la adăpost de calamităţile pri
mului război mondial. De abia în 1935 cînd actul ne este înapoiat din Rusia, el va
putea fi din nou obiectul unor
investigaţii directe ale specialiştilor, dornici să-i exa
mineze atît textul cit şi amprenta sigilară ce-1 însoţeşte. Primul dintre aceşti cerce
tători va fi însuşi Directorul General al Arhivelor Statului de pe atunci, profesorul
Constantin Moisil, care va proceda la studierea amănunţită a documentului menţionat,
fotografiindu-i pecetea cu raze ultra violete (cu concursul lui H. Stahl), atunci apărînd
clar, afirmă Moisil că -«leii afrontaţi ţin cu labele lor dinainte un pom dezrădăcinat.
El are, ca şi pe celelalte sigilii muntene dinainte de Mihai Viteazul şi din tirrjpul lui,
forma clasică a unui chiparos cu partea inferioară a tulpinei groasă şi noduroasă şi
cu rădăcinile resfirate în toate direcţiile. Nici urmă de spadă sau de m unţi45. Atît
în lucrarea «Stema României» apărută în 1931, cît mai ales în studiul său publicat în
1940 şi amintit mai sus, C. Moisi'l va conchide categoric afirmînd că «rămîne deci
stabilit tîn mod definitiv că mult discutatul tip sigilar al lui Mihai Viteazul nu conţine
stema Transilvaniei şi nici măcar vreun element heraldic în legătură cu ea, ci numai
stemele Ţării Româneşti şi Moldovei, iar modul cum a fost reprodus prin desen este
din acest punct de vedere cu totul fantezist» 46.
Cinci ani după apariţia studiului lui C. Moisil privitor la pecetea domnească
de care ne ocupăm, prof. A. Sacerdoţeanu va semnala într-un articol intitulat Iarăşi
sigiliul lui Mihai V iteazul47 o altă amprentă sigilară — de astă dată în ceară roşie —
a aceluiaşi însemn care fusese folosit pentru întărirea documentului din 2 iulie 1600
Este vorba de actul din 3 iulie 1600 prin care voievodul confirmă lui Dosoftei, egu
menul mînăstirii Secul, unele posesiuni ale numitului lăc a ş48, act avînd aplicată o
pecete în ceară cu un aspect identic celui în chinovar, cunoscut pînă atunci ca fiind
unicul exemplar aparţinînd tipului heraldico-iconografic dotat şi cu stema Moldovei.
Folosind lampa de cuarţ precum şi microscopul binocular comparativ, profesorul
Sacerdoţeanu va examina noua amprentă sigilară, făcînd preţioase constatări atît în
privinţa aspectului unor elemente figurate în cîmpul peceţii, cît şi a textului legendei
din exerga aceluiaşi însemn domnesc. Astfel, relativ la prima categorie de constatări,
fostul Director General al Arhivelor Statului va afirma clar : «Atragem atenţia că nu
e vorba de un pom dezrădăcinat, iar leii afrontaţi stau pe un fel de scoici (sau vîrfuri
de m unţi?)»49. Cît priveşte lectura inscripţiei din exergă ea este mult diferită do
reconstituirea făcută cu patru decenii anterior de către Tocilescu şi Onciul, îngăduind
43. St. Nicolaescu, op. cit., p. 38—39 citind pe A. Resch, Siebenbilrgische Miinzt und Medailkn
von 1538 bis zur Gegenzvart, Hermannstadt, 1901, p. 49, taf. 14, nr. 1.
44. C. Moisil, op. cit., p. 104 şi pl. V, fig. 1.
45. Ibidem, acelaşi punct de vedere exprimat anterior şi în Stema României, loc. cit., p. 44.
46. Publicat în «Revista Arhivelor», VI, 1945, nr. 2, p. 330—333 + 1 pl.
47. Arh. St. Bucureşti, «Fond Mînăstirea Neamţu», XXXVIII/56, cf. A. Sacerdoţeanu, op. cit.,
p. 331 ; actualmente acest act poartă cota CXXX/10 bis.
48. Ibidem, p. 332. v
49. Ibidem, vezi şi C. Moisil, op. cit.
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de astă dată o identificare precisă a însemnului folosit de cancelaria moldoveană a
lui Mihai Viteazul. în versiunea exactă stabilită de prof. Sacerdoţeanu textul legen
dei peceţii este urm ătorul: Iw [a\hX*] h a l h c h l er© Iw H ec© Ad b©«b© [ a * ] r ©cn© A 4 p w « 3< m [ a ]
h a \ © a a [ < j b c k © h ] . In acest caz am avea de a face cu amprenta sigiliului lui Nicolae Pătraşcu
•emis în numele tatălui său ca domn al Moldovei, deşi — după cum precizează autorul
articolului ce analizăm — în intitulaţia documentului din 3 iulie 1600 nu figurează men
ţionat ca voievod decît Mihai Viteazul (ca dealtfel şi în actele din 27 şi 29 iulie 1600).
De asemenea, ambele acte nu sînt semnate nici de tatăl, nici de fiul său, ci — con
form obiceiului cancelariei domneşti moldovene — de un locţiitor în numele voievo
dului ţării (în cazul nostru Ştefan logofătul). De -aceea, problema prezenţei fizice a
lui Mihai Viteazul la Iaşi la datele cînd s-au emis cele două documente în cauză
nu mai prezintă nici un interes special, întrucît în uzanţele de cancelarie amintite,
învestirea dregătorului însărcinat cu semnarea actelor în numele domnului Moldovei
era o învestire principială, pexmaneiută şi nu provizorie, în speţă50.
Rectificările însemnate aduse de prof. Sacerdoţeanu vechilor reconstituiri şi inter
pretări a peceţii lui Mihai Viteazul, aparţinînd tipului heraldico-iconografic dotat cu
stema Moldovei şi cu.leii afrontaţi, va cauza o remaniere corespunzătoare şi a repre
zentării grafice a respectivului însemn, astfel încît în lucrările în care v.a apare
figurată de aici înainte această amprentă sigilară, ea va fi redată ţinîndu-se seama
de noile elemente descoperite prin aparat-ajul modern de investigaţie folosit de repu
tatul autor menţionat mai sus51. Astfel graficianul P. Polonic (de la Institutul de
Arheologie din Bucureşti) care va executa desenul peceţii din cauză, va reprezenta
leii afrontaţi flancînd un arbore (cu aspect oarecum de chiparos) fără a-i figura rădă
cinile, patrupedele heraldice vor fi redate stînd pe un fel de scoici semănînd mai
degrabă cu nişte frunze, scutul cu armele Moldovei nu va mai prezenta haşurile ce
indică azurul52, în sfîrşit inscripţia din exergă va reproduce fidel textul identificat
de prof. Sacerdoţeanu în 1945 (v. fig. 4).
în privinţa interpretării simbolice a leilor afrontaţi, aceiaşi cunoscut istoric va
fi departe de a-şi însuşi poziţia categorică adoptată de C. Moisil care — după cum
am văzut — exclusese cu desăvîrşire posibilitatea ca aceste animale heraldice să
reprezinte emblema Transilvaniei. Astfel, într-un studiu publicat în 1968 53, prof. Sacer
doţeanu nu se va pronunţa în nici un fel asupra sensului celor două patrupede afrontate de la baza cîmpului sigilar al însemnului în discuţie, afirmînd prudent: «o a
patra figură (lei afrontaţi ?) e încă nelămurită», neexcluzînd totuşi, în mod tacit,
ipoteza unei posibile aluzii la principatul Transilvaniei, întrucît mai departe acelaşi
autor va adăuga : «După intitulaţia din document, domn al Ţării Româneşti, al Ardea
/

50. Ibidem, p. 332—333. In acest caz, documentatul articol al aceluiaşi autor (Vezi A. Sacerdoţeanu,
Hrisovul şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600, în «Rev. Arh.», IV, 1940, nr. 1, p. 161—162) în care
sînt stabilite cronologic cu precizie etapele parcurse de voievod "în Moldova şi Ardeal între 10 iunie şi 26
august 1600, devine fără obiect.
51. In noua sa versiune, pecetea lui Mihai Viteazul ce a fost obiectul analizei noastre a fost
reprodusă pentru prima dată în «Istoria României», voi. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1962, p. 761,
apoi de A. Sacerdoţeanu, Sigiliul domnesc şi stema ţării, în «Rev. Arh.», 1968, nr. 2, p. 15, fig.
3,
George Ivaşcu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1969, pe coperta de pînză a lucrării (pecetea fiind
ilintr-o eroare tipografică, redată inversată); Ileana Leonte, Mihai Fănescu şi Valeria Şindrileru, Les
Archives de VEtat de Roumanie, Bucureşti, 1969, p. 23, fig. 2, pe coperta lucrării îndrumător in Arhivele
Centrale, voi. I, partea I-a, Bucureşti, 1971 (editată de Direcţia Generală a Arhivelor Statului din R.S.R.) ;
Stelian Metzulescu, Atribute şi embleme evanghelice în simbolica românească, în «Mitropolia Olteniei»,
XXIII, 1971, nr. 7—8, pl. VI, fig. 34 ; I. N. Mănescu, Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în he
raldica ţărilor române, în «Rev. Arh.», L. 1973, voi. XXXV, nr. 3, p. 478, fig. 12 etc.
52. Conform desenului executat de W. Sabo şi însoţind textele studiilor lui Tocilescu şi D. Onciul,
precum şi pe medalia emisă în 1905 de Societatea Numismatică Română. De asemenea Stoica Nicolaescu
«firmă în mod expres că smalţul cîmpului scutului cu armele Moldovei este de azur (Vezi Stoica Nicolucscu, op. cit., (1911), p. 235—236, nota 1 şi Ibidem, (1916), p. 24—25, nota 1). C. Moisil contestă însă,
pe bună dreptate, cîmpul de azur al scutului numitului principat (Vezi C. Moisil, Stema României, p. 33).
53. A. Sacerdoţeanu, Sigiliul domnesc şi stema ţării, p. 11—68
133 ilustr.
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lului şi al Moldovei, nu rămîne îndoială că se făurea o stemă nouă, care să repre
zinte unirea celor trei ţări» 54.
In sfîrşit, documentul din 29 iulie 1600 semnalat în 1964 de Paul Mihail, nu ne
aduce vreo lămurire suplimentară în problema ce dezbatem, întrucît fotografia actu
lui şi a peceţii aplicate ce-1 însoţeşte (reprodusă la finele culegerii de documente
menţionată), va reda amprenta sigilară în chinovar identică aceleia de pe documentul
emis două zile anterior în acelaşi loc (Iaşi), de acelaşi emitent, (Mihai Viteazul),
pentru aceelaşi lăcaş (Mînăstirea Bistriţa-Neamţ), amprentă realizată în mod cert de
pe aceeaşi matrice folosită de cancelaria moldoveană a marelui domn. Totuşi, cerce
tătorul Constantin Bălan care a studiat aceste peceţi ale lui Mihai Viteazul, e de
părere că între cele trei însemne de pe actele din 3, 27 şi 29 iulie 1600 există unele
mici deosebiri de detaliu care ar duce la concluzia că e>le n-au fost produse de aceeaşi
matrice, presupunînd că ar fi vorba de două astfel de tipare sigilate.
în cele înfăţişate mai sus, am căutat să expunem în totalitate opiniile cerce
tărilor ce ne-au precedat în problema atît de controversă a tipului sigilar aplicat pe
documentele emise în Iaşi în numele lui Mihai Viteazul la 3, 27 şi 29 iulie 1600. Este
momentul acum să prezentăm şi modestul nostru- punct de vedere în acest sector de
investigaţie ştiinţifică oare a preocupat atiţia reputaţi specialişti.
în primul rînd trebuie să reamintim că peceţile heraldico-iconografice folosite
de Mihai Viteazul pe durata întregii sale domnii se încadreează în categoria sigiliilor
domneşti mijlocii de tip «Nova Plantatio» (în ceară roşie, aplicate direct sau în majo
ritatea cazurilor timbrate) şi aparţin după cum am văzut celor două grupe :
a) dotate cu acvila valahică (izolată în registrul superior al însemnului, într-un
spaţiu semicircular, prin două arcuri de cerc oare alcătuiesc o eşarfă cu inscripţie)
cît şi prevăzute cu un scut cu laturile neregulate, în care sînt incluse cele două per
sonaje încoronate susţinînd un arbore cu aspect de chiparos ş i ;
b) dotate cu aceleaşi elemente ca şi precedentul tip din care derivă, avînd în
plus reprezentate stema Moldovei şi leii afrontaţi. Pînă în prezent nu se cunosc (şi
nici nu credem să fi existat) alte tipuri de sigilii mijlocii (aplicate sau atîrnate)
folosite de Mihai Viteazul între 1593— 1601 ; cît şi despre sigiliile mari, atîrnate, pre
văzute doar cu acvila Ţării Româneşti, am arăta! mai sus că, de asemenea, nu ni s-a
conservat nici un exemplar, pe motivul, presupunem şi noi alături de cercetătorul
Ion Radu Mircea 55, că voievodul — din raţiuni ce ne scapă — n-a făcut niciodată uz
de un astfel de gen de însemne. în consecinţă, vom analiza toate elementele compo
nente ale celei de a doua (şi ultime) categorii cunoscută de pecete mijlocie ale lui
Mihai Viteazul, explicînd prezenţa acestor elemente în cîmpul sigilar şi încercînd a
desluşi semnificaţia simbolică pe care posesorul însemnului a dorit să le-o confere.
Acvila valahică cruciată şi flancată la dextra de un soare şi la senestra de o
lună crai-nou, prezintă aspectul şi poziţia (conturnată dar cu capul spre dextra) cu
care această pasăre heraldică fusese reprezentată şi pe sigiliile sau pe alte însemne
domneşti ale voievozilor Ţării Româneşti anteriori lui Mihai Viteazul. Simbolul îna
ripat al principatului muntean a fost asociat pentru prima oară scenei «Novei Plan
tatio» în bula de aur a lui Mihnea al II-lea Turcitul, atîrnată de documentul din
8 februarie 1589 56, în care acvila apărea aşezată pe vîrful copacului flancat de cele
două personaje încoronate. Astfel, prin includerea în cîmpul aceluiaşi sigiliu atît a
pasării heraldice a Ţării Româneşti însoţită de cei doi aştri amintiţi cît şi a scenei
uzuale a «Novei Plantatio» cu toate elementele care o compun, se va crea un însemn
cu aspect compozit, care uneori, datorită prezenţei acvilei, devine mare pecete (atîr
nată) de Stat, deoarece pînă atunci toate reprezentările sigilare ale arborelui susţinut
de personajele domneşti intrau în categoria peceţilor mijlocii aplicate (direct în ceară
sau timbrate). Acest sistem va fi preluat şi de domnii Ţării Româneşti următori lui
%

54. Ibidem, p. 15.
55. I. R. Mircea, op. cit., p. 92 şi 96.
56.
Documentul, fotografiat de Stoica Nicolaescu ante 1914, se află în arhiva mînăstirii atonite Hilandar, comentarii asupra acestei bule sigilare şi reproducerea ei la gen. P. V. Năsturel, «Nova Plantatio»-...,
p. 43—44 şi p. 45, fig. 46, la C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei,
în «Rev. Arh.»', I, 1925, nr. 2, p. 257—259 şi pl. IV fig. 3, precum şi la Dan Cemavodeanu, op. cit., (in
mss. p. 21) şi album heraldic, pl. V., fig. 5.
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Mihnea Turcitul, însemnele folosite derivînd de la un tip sigilar aparţinînd tot acestui
voievod şi anume de la genul de pecete de pe actele din 24 aprilie şi 18 iunie 159057
în care acvila valahică, străjuită de soare şi lună crai-nou, apare separată de restul
cîmpului sigilar prin două arcuri de cerc plasate în registrul superior al însemnului,
cele două personaje încoronate ce flanchează arborele «Novei Plantatio» ocupînd
centrul respectivelor peceţi58. Amprentele sigilare heraldico-iconografice ce ne-au
rămas de la Mihai Viteazul menţin, după cum am văzut postura izolată a păsării cru
ciate în cîmpul superior al peceţilor de acest tip aparţinînd ambelor categorii sem
nalate. Deci din acest punct de vedere nu se poate vorbi de nici o inovaţie, conţi
nu îndu-se doar recenta tradiţie a amplasării separate a acvilei valahice simbol con
sacrat al principatului muntean încă din secolul al XlV-lea, prezentînd aspectul cît
şi poziţia absolut uzuale în însemnele voievozilor anteriori lui Mihai Viteazul.
Scutul mare cu laturi neregulate, conţinînd de obicei scena «Novei Plantatio»,
va apare în tipul sigilar pe care îl analizăm, dotat şi cu un ecuson cu armele M ol
dovei plasat în centrul şefului acestui scut, precum şi cu leii afrontaţi aflaţi la baza
aceluiaşi ecuson. Personajele încoronate flancînd în cazul nostru stema moldoveană,
au format şi ele obiectul unor controverse. Astfel, fără a mai insista asupra inter
pretării eronate (bazate pe o greşită înţelegere a textului unei cuvîntări a mitropo
litului Antim) dată acestor personaje de către V. A. Urechia, care îl considera că
reprezintă pe apostolii Petru şi Pavel59, ne vom referi doar la două teze ce le socotim
demne de a fi luate în discuţie. Conform primei dintre acestea, susţinută de Gr. Toci
lescu şi D. Onciul în lucrările lor menţionate mai sus, cele două personaje ar sim
boliza pe sfinţii Constantin şi Elena, prezumaţi ca patroni ai Ţării Româneşti de
către D. A. Sturdza în cunoscutul său studiu asupra colecţiei de documente româ
neşti aflate la Wiesbaden, studiu publicat în Analele Academiei Române în 188860.
După părerea acestui ultim istoric citat — opinie însuşită ulterior şi de ceilalţi doi
oameni de ştiinţă amintiţi mai sus61 cele două capete încoronate şi afrontate din
peceţile unor domni ai Ţării Româneşti, precum Alexandru Aldea şi -Vlad D racul62,
vor fi înfăţişate pe însemnele lui Vlad Ţepeş prevăzute cu busturi care treptat, sub
voievozii următori, se vor prelungi pînă vor ajunge să fie redate sub forma unor
trupuri întregi ce vor simboliza pe sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, imitînd efigiile
acestor personaje figurate pe emisiunile monetare bizantine63. în lucrarea sa «Nova
Plantatio»..., citată mai sus64, generalul P. V. Năsturel va contrazice această opinie,
susţinînd teza (căreia ne raliem întru totul) că cele două personaje încoronate nu
pot fi Sfinţii Constantin şi Elena deoarece : a) nu poartă aureole ca şi sfinţii reprezenţi atît pe monedele bizantine amintite cît şi în general în iconografia creştină;
b) flanchează un arbore, nu crucea (mergînd pînă în terasă) ce constituie atributul
57. Vezi nota 10.
58. v. P. V. Năsturel, op. cit., p. 45 şi fig. 47, precum şi D. Cernavodeanu, op. cit.
59. V. A. Urechia, op.
cit., p. 14.
60. v. D. A. Sturdza, Darea de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la
Wiesbaden, în «Analele Acad. Rom.», seria a Il-a, tomul V III,
secţ. a II-a, Bucureşti, 1888,p .( 239—259
_L 4 pl. V. şi P. V. Năsturel, art. cit., p. 24—25.
61. Gr. Tocilescu, op. cit., p. 11 şi idem, Manualul de Istoriea Românilor, Bucureşti, 1909, p.
73—74 (ultimul, citat de P. V. Năsturel, art. cit., p. 25), precum şi comunicarea lui D. Onciul în şedinţa
Academiei Române din 15 martie 1905 menţionată la nota 28 (de asemenea amintită de P. V. Năsturel,
art. cit., p. 26).
62. D. A. Sturdza considera că aceşti doi domni ai Ţării Româneşti au fost primii care au inaugurat
acest gen de peceţi aplicate în ceară şi dotate cu două capete încoronate şi afrontate. în realitate cel
dintîi vestigiu sigilar de felul amintit este cel atîmat, semnalat de P. V. Năsturel (Ibidem, p. 17—18 şi
fig. 17) datînd din 1403, din domnia lui Mircea cel Bătrîn, urmat de cel din 1421 de asemenea atîmat, al
lui Radu Praznaglava (citat şi reprodus de E. Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi Ţării Româneşti, în
D.I.R.», Introd., voi. II, Bucureşti, 1965, p. 540, fig. 7) şi în sfîrşit cel al lui Dan al II-lea, aplicat pe o
scrisoare domnească dintre 1422—1424 (studiat şi reprodus de A. Sacerdoţeanu, Stema lui Dan al II-lea
în legătură cu familiile Huniade şi Olah, în «Rev. Muzeelor», V, 1968, nr. 1, p. 8, fig. 3-a (copie foto) şi
fig. 3 b (desen), vezi în acest sens şi Dan Cernavodeanu, op. cit., (mss. p. 18—19) şi album heraldic,
pl. V, fig. 1—4.
63. D. A. Sturdza, op. cit., p. 247.
64. P. V. Năsturel, op. cit., p. 26—27.

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

740

principal al celor doi sfinţi în simbolistica religioasă atît a bisericii orientale c.ît şi
a celei occidentale ; c) nu se cunoaşte sub nici o formă, vreun izvor, oral sau scris
din trecutul Ţării Româneşti care să perpetueze tradiţia că Sfinţii Constantin şi
Elena ar fi fost patronii principatului muntean. E drept că cei doi sfinţi împăraţi au
constituit hramul bisericii Mitropoliei bucureştene, ctitorie a lui Constantin Şerban
Voievod (1654— 1758) şi ulterior, începînd din secolul al XVIII-lea, au devenit şi
patronii judeţului Ilfov, dar în nici un fel cei ai întregii Ţări munteneşti65. Este pro
babil, susţinem noi, că atît D. A. Sturdza şi Gr. Tocilescu cît şi D. Onciul, să fi cunos
cut unele reprezentări heraldice din grafica noastră religioasă, ca de pildă, stema
Ţării Româneşti de .pe «Triodul» tipărit la Râmnic în 1782 (lîn care a,par figurate <busturile Sfinţilor Constantin şi Elena cu capul nimbat, susţinînd coroana domnească
precum şi atributele puterii suverane, spada şi buzduganul) 66 sau sigiliile mari, icono
grafice — dotate şi cu simbolurile judeţelor — ale principilor fanarioţi din Muntenia
de la finele veacului al XVIII-lea şi începutul celui următor (Mihai Şuţu, Alexandru
Moruzi, Alexandru Ipsilanti, Constantin Hangerli, Constantin Ipsilantî, Ioan Caragea,
Alexandru Şuţu) cît şi cele ale domnitorilor pămînteni dintre 1822— 1856 ai aceluiaşi
principat (inclusiv însemnul Căimăcămiei din 1858), în care de asemenea apar repre
zentaţi — de astă dată în întregime — cei doi sfinţi împăraţi aureolaţi, flancînd şi
sprijinind scutul cartuş cu acvila ţării (în perioada 1783— 1843), ori doar încoronaţi,
susţinîn>d o cruce înaltă mergînd pînă an terasă (în perioada 1843— 1858) 67. Influen
ţaţi poate de aceste compoziţii heraldice, în care prezenţa celor două personaje
din hagiografia creştină este absolut certă, nu este exclus ca istoricii citaţi să fi fost
tentaţi să atribuie şi capetelor sau buşiturilor din peceţile domneşti muntene din seco
lele XV— X V II aceeaşi semnificaţie simbolică oa şi în reprezentările armoriate mult
mai tardive menţionate mai sus.
Cît priveşte cea de a doua teză, susţinută de Stoica Nicolaescu în studiul intro
ductiv însoţind textul celor 12 documente ale lui Mihai Viteazul publicate în 1911 68,
ea constă în a considera cele două personaje încoronate ca înfăţişînd la dextra pe
Domnul ţării şi la senestra, pe Doamna, soţia sa. Nu putem fi de acord în întregime
cu o asemenea afirmaţie, deoarece în succesiunea peceţilor de tip «Nova Plantatio»,
atît în faza iniţială (1403— 1453) în care elementul ce desparte capetele afrontate sau
busturile plasate din busturile plasate din profil, ori văzute din faţă, e doar o tulpină
de plantă sau de puiet, cît şi în faza propriu-zisă (post 1453 — cca. 1743) în care
cele două personaje apar reprezentate cu trupul redat la început pe trei sferturi,
apoi integral, flancînd de astă dată un arbore (fie brad, fie mai frecvent un chiparos),
apartenenţa celor două figuri încoronate este diversă. Astfel, pe primul însemn cunos
cut de acest gen, e înfăţişat la dextra Mircea cel Bătrîn, iar la senestra, Mihai Voie
vod, fiul şi ulterior coasociatul său la domnie69; pecetea lui Alexandru Aldea de pe
scrisoareea sa din cca. 1431 .prezintă la senestra, după toate probabilităţile, capul
Doamnei ţării, într\icît acestui voievod nu i se cunoaşte vreo posteritate 70. în pecetea
lui Vlad Dracul de pe o misivă anterioară anului 1444, apare însă distinct flancînd
la senestra tulpina terminată printr-o floare de crin, plasată în centrul cîmpului sigilar,
un profil feminin clar redat, desigur al soţiei voievodului figurat la dextra71. în lun
gul şir de însemne domneşti de tip «Nova Plantatio» ce se cunosc în continuare,
'personajele încoronate vor reprezenta (în cazurile în care gravarea mai distinctă a
sigiliului va îngădui o atare diferenţiere), fie Domnul şi Doamna ţării, fie Domnul şi
0

65. Ibidem, p. 27 şi Dan Cernovodeanu, op. cit., mss. p. 17 şi nota 22.
66. Bibi. Acad. R. S. România, C.R.V., nr. 456; Bianu-Hodoş, B.R.V., voi. II, p. 278, fig. 304...
67. C. Moisil, Studii de sigilografie românească, în «Rev. Arh.», II, 1927—1929, nr. 4—5, cap. II,
142—145 ; E. Vîrtosu, Tipare sigilare domneşti din secolul al XlX-lea (Ţara Românească), în «S.C.N.», I,
1937, p. 317—334 ; Maria Dogaru, Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1615—1821,
în «Rev. Arh.», XLVII, 1970, voi. X X X II, nr. 2, p. 412—419 ; Dan Cemavodeanu — I. N. Mănescu, Noile
steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România, în «Rev. Arh.», LI, 1974, voi. XXXVI,
nr. 1—2, p. 12, 14 şi 17—20.
68. St. Nicolaescu, op. cit., p. 102.
69. P. V. Năsturel, op. cit., p. 17—18 şi fig. 17.
70. Ibidem, p. 18 şi fig. 18.
71. D. A. Sturdza, op. cit., pl. II, fig. 2 ; gen. P. V. Năsturel, op. cit., p. 19, fig. 19.
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fiul său, urmaş la tro n 72. Ajungînd la peceţile de tip «Nova Plantatio» rămase de
la Mihai Viteazul, ne îngăduim să -afirmăm — judecind atît după aspectul iconografic
al acestor însemne, cît şi după considerente de ordin istoric — că doar prima cate
gorie a genului de amprente sigilare ce le analizăm şi -anume cel prezentând o factură
mai vetustă ( vezi A. Sacerdoţeanu, Autografe şi sigilii..., pl. IX, fig. • 2), folosit de
voievod între octombrie 1593 şi ianuarie 1594, ar reprezenta la senestra pe Doamna
Stanca, restul celor -trei tipuri (din care cele în uz între iulie 1594 şi august 1597
posedă, după cum am mai amintit, nu una ci două variante) -au înfăţişat la senestra
pe Nicolae Pătraşcu, fiul şi locţiitorul, începînd din noiembrie 1599, al tatălui său pe
tronul Ţării Româneşti. în ceea ce priveşte ultimul tip sigilar, întîlnit în folosinţa
r lui Mihai Viteazul în 1600 în principatul de dincolo de Milcov, nu mai încape nici
o îndoială, dată fiind şi inscripţia din exergă, că personajul imberb din senestra este
fiul şi nu soţia voievodului, aşa după cum afirmă Stoica Nicolaescu. în mulajul de
fantezie al peceţii aplicată pe documentele din 3, 27 şi 29 iulie 1600, mulaj reprodus
în culori şi publicat, la finele lui 1969, pe coperta posterioară a revistei «Magazin
istoric» 73 (v. fig. 5), reprezentarea la senestra a lui Nicolae Pătraşcu este intenţionat
evidentă, ceea ce arată că un atare mod de interpretare este actualmente cvasi-unanim.
Totuşi pînă la lectura exactă a textului inscripţiei din exerga însemnului pe
care îl studiem (lectură realizată, după cum am amintit, în anul 1945 de către prof.
A. Sacerdoţeanu), unii dintre distinşii cercetători de specialitate au ezitat să se pro
nunţe cu certitudine în această problemă. Astfel însuşi P. V. Năsturel în a sa «Nova
Plantatio...», vorbeşte de «personagiile domneşti»74, reprezentate pe pecetea din 27
iulie 1600, fără a preciza însă cine anume e înfăţişat la senestra, Doamna ţării sau
fiul ei ? Facem aceeaşi constatare şi privitor la C. Moisil care se pronunţă cu o pru
denţă similară în Stema României, vorbind relativ la tema ce ne preocupă, doar des
pre «două personajii domneşti încoronate, faţă în faţă, plantînd un pom desrădăcinat» 75. Chiar însuşi prof. Sacerdoţeanu menţine o rezervă precaută referitor la identi
ficarea precisă a identităţii cuplului domnesc de pe amprenta sigilară, afirmînd nu
mai că este vorba de pecetia lui Nicolae Pătraşcu şi nu a lui Mihai V iteazul76, iar
ulterior, cu peste două decenii mai tîrziu, va pomeni despre «personajele cu pomul»
şi mai încolo, despre scutul «cu cele două personaje» 17. în ceea ce ne priveşte, repe
tăm^ convingerea noastră privitor la personajul din senestra care reprezintă desigur
pe Nicolae Pătraşcu Voievod.
Ecusonul cu stema Moldovei, plasat în centrul şefului scutului mare cu laturile
de formă neregulată (scut ce reamintim, constituie o inovaţie adusă de peceţile lui
Mihai Viteazul însemnelor de tip «Nova Plantatio» cunoscute anterior), va prezenta
aspectul uzual — în privinţa mobilelor şi amplasării lor — cu care heraldica moldo
veană domnească obişnuise pînă atunci să înfăţişeze armele respectivului principat.
Astfel, capul de bour, văzut din faţă, e însoţit de o stea (cu cinci raze) între coarne
şi flancat la dextra de o roză cu cinci petale şi la senestra de olună crai-nou, conturnată (în versiunea lui W. Sabo) şi de o stea (sau un soare ?)la dextra
şi de o
lună crai-nou întoarsă (în interpretarea lui I. Polonic). în prima dintre aceste ver
siuni, stema Moldovei apare în forma în care a fost reprezentată pe peceţile,
pe
monedele sau pe diversele monumente epigrafice rămase de la voievozii dintreveacu
rile X IV —XV I stăpînind acest teritoriu, în timp ce în cea de a doua, armele numi
tului principat sînt redate cu aspectul în care se întîlnesc figurate pe peceţile şi pe
alte vestigii heraldice ale domnilor moldoveni dintre secolele X V II—XV III. Cît pri
veşte cîmpul ecusonului, reprodus cu haşurile orizontale simbolizînd azurul în ver
siunea Sabo (amintind unele compoziţii moderne ale stemei Moldovei datînd din
secolul al XlX-lea), el apare fără vreo indicare de smalţ în interpretarea celui de al
doilea grafician menţionat. Relativ la forma ecusonului, constatăm că în prima ver
siune citată latura lui superioară este frîntă (în forma întîlnită în arta heraldică la
aşa numitul scut de tip elveţian), în timp ce în interpretarea desenatorului Polonic,
72.
Plantatio»
73.
74.
76.

C. Moisil, Bule sigilare..., p. 257, afirmă că personajele domneşti de pe sigilii de tip «Nova
reprezintă aproape în exclusivitate pe voievod şi pe fiul său, urmaş la tron.
Magazin istoric», III, 1969, nr. 12(33), dec., coperta posterioară.
P. V. Năsturel, op. cit., p. 50.
75. C. Moisil, Steme Româneşti, p. 78.
A. Sacerdoţeanu, Iarăşi sigiliul. .
p.
332. 77. Idem, Sigiliul domnesc. . ., p. 15.

742

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Latura în cauză este redată dreaptă. In concluzie trebuie să considerăm că mobilele
din stema Moldovei au fost mai adecvate reprezentate în versiunea Sabo (făcînd
abstracţie de forma ecusonului) decît în cea a lui Polonic, întrucît ultima este, după
cum se poate lesne constata, anacronică pentru epoca de la care datează pecetea lui
Mihai Viteazul.
în privinţa amplasării ecusonului cu armele Moldovei în şeful scutului mare,
apărînd astfel în centrul compoziţiei heraldico-iconografice analizate (şi deci, implicit,
^n centrul cîmpului sigilar respectiv), explicaţia este — credem noi — uşor de motivat,
fiind bazată pe faptul că însemnul care formează obiectul investigaţiei noastre a
fost emis şi folosit de cancelaria moldoveană a lui Mihai Viteazul în calitatea aces
tuia în primul rînd de stăpînitor al numitului principat, acordîndu-se astfel prioritate
de reprezentare simbolului cu capul de bour*
Leii alrontaţi au constituit, după cum am văzut, elementele heraldice cele mai
controversate din întreg ansamblul de mobile cuprinse în cîmpul tipului de peceţi
domneşti aplicate pe documentele din 3, 27 şi 29 iulie 1600, controverse privind atît
aspectul pieselor însoţind cele două patrupede în cauză, cît mai ales semnificaţia
lor simbolică.
Atît în heraldica domnească munteană cît şi în cea moldoveană, prezenţa ele
mentului leu mai fusese semnalată şi anterior domniei lui Mihai Viteazul. Astfel în
armorialul muntean de Stat, menţionăm un atare patruped heraldic constituind mobila
exclusivă a scutului stemei aflate pe sigiliul mic al lui Mircea cel Bătrîn (aplicat ală
turi de pecetea mare, atîrnată, dotată cu acvila valahică însoţind semnătura voievo
dului pe tratatul de alianţă din 1411 cu regele Vladislav al Poloniei78, precum şi leul
încoronat gravat pe sigiliul atribuit cu multă probabilitate lui Petru Vodă Cercel79
(după cum se ştie, fratele consangvin al lui Mihai Viteazul), v. fig. 6. De asemenea
nu trebuie omis faptul că în unele armoriale germane, începînd cu cea mai veche copie
a cronicii ilustrate a lui Ulrich v. Richenthal (copie alcătuită între 1433 şi 1450), Ţara
Românească apare reprezentată printr-o stemă cu un leu în picioare, roşu (uneori
negru), încoronat sau nu, în cîmp de argint80, (v. fig. 7). în afară de rolul de mobilă
în scut, leul va mai fi întîlnit în heraldica domnească munteană şi ca ornament exterior
şi anume în postură de suport, atunci cînd va figura în dublă prezenţă, susţinînd scutul-cartuş conţinînd acvila valahică cruciată pe sigiliul mare al lui Mihnea al II-lea
Turcitul, atîrnat de hrisovul din 12 ianuarie 1587 8\ (v. fig. 8). Trebuie menţionat că
cei doi lei afrontaţi care sprijină scutul amintit poartă fiecare cîte o spadă cu lama
dreaptă ţinută în pal (vertical), cel din dextra în laba anterioară dreaptă, iar cel din
senestra în laba anterioară stingă. Pînă acum, se mai credea, conform afirmaţiilor ge
neralului P. V. Năsturel82, în prezenţa unor lei afrontaţi, incluşi în scena «Novei Plantatio» şi anume flancînd trunchiul arborelui susţinut de cîte două persoane domneşti,
în pecetea timbrată a lui Petru cel Tînăr (1559— 1568), aplicată pe documentul din 13
noiembrie 156683; cercetînd personal actul în cauză, am constatat — ca şi în cazul
documentului lui Mihai Viteazul din 1 septembrie 1598 menţionat mai sus-absenţa
oricărui patruped heraldic de acest gen pe însemnul ce am examinat, autorul amintit
78. E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, voi. I, II, Bucureşti, 1890, doc. nr.
CCCXCI, p. 472—473 şi
tab. I I I ; Vezi şi C. Moisil, Sigiliile lui Mircea cel Bătrîn, în «Rev. Arh.», VI,
1944—1945, nr. 2, p. 267, fig. 9, precum şiI. N. Mănescu, Leul valahic în izvoare româneşti (comunicare
ţinută în şedinţa din 8 ian. 1975 a C.H.G.S.).
79. Muzeul de Istorie Cluj, nr. inv. 75E6, cf. Magdalena Bunta, Un tipar de sigiliu din secolul XVI,
în «Acta Musei Napocensis, II, 1965, p. 679—683
ilustr. ; reproducerea sigiliului, v. p. 680, fig. 2.
80. v. Codexul din Aulendorf (Baden), cf. C. Karadja, Portretul şi stema hui Grigore Ţamblac şi
misiunea sa la Conciliul
din Constanţa, în «Analele Academiei Române», Mem. Secţ. ist., seria III, tom.
XXVI, mem. 6, pl. V II,
fig. 7 ; vezi apoi
Codexul din Praga (1464), cf. C. Karadja, ibidem, pl. X, fig.
12 a, precum şi ediţia din Augsburg a cronicii lui Richenthal (Anton Sorg, 1483, f. 109); Idem, Delegaţii
din ţara noastră la Conciliul din Constanţa (în Baden) în anul 1415, în «Anal. Acad. Rom.», Mem. Secţ.
ist., seria III, tom. V II, mem. 2, pl. VII, fig. 1 ; vezi şi V. Solis, Wappenbuchlein, Niimberg, 1555, p. 36,
fig. 3 etc.
81. Arhivele Statului, Bucureşti, Secţ. ist., «Fo?id. Episc. Rimnic», cf. P. V. Năsturel, op. cit., p. 43
şi p. 44, fig. 45.
82. Ibidem, p. 42—43 şi fig. 44.
83. Arhivele Statului, Bucureşti, ibidem, nr. 761.
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confundînd, ca şi în cazul anterior citat, unele elemente vegetale ale arborelui «Novei
Plantatio», cu siluetele a doi lei afrontaţi. în concluzie, precizăm că prezenţa leilor
afrontaţi incluşi într-o pecete de tip «Nova Plantatio» va apare pentru prima oară
numai pe însemnele de acest fel ale lui Mihai Viteazul, aplicate după cum am văzut,
pe documentele din 3, 27 şi 29 iulie 1600.
în heraldica moldoveană domnească (întrucît trebuie să nu uităm că genul de
pecete pe care îl analizăm a fost folosit de cancelaria ieşeană a lui Mihai Viteazul),
leul a constituit de asemenea un element întîlnit iniţial — e drept fără a i se cunoaşte
precis semnificaţia — atît sculptat (în postură conturnată) în interiorul unui scut plasat
pe una dintre cheile de boltă ale reşedinţei princiare ridicată de Ştefan cel Mare în
cetatea de scaun a Sucevei84, cît şi inclus, în diferite variante de reprezentare,
tot în poziţie conturnată, pe unele discuri smălţuite aflate ca ornamente pe lăcaşurile
domneşti, ctitorii ale aceluiaşi voievod şi anume bisericile din Hîrlău, Borzeşti, Piatra
Neamţ, Dorohoi, Popăuţi, Bălineşti, Suceava, cea de la Mînăstirea Neamţ ş.a. 85. înso
ţind însă capul de bour al Moldovei, leul este semnalat pentru prima dată în repre
zentare dublă) pe pisania din 1561 a unei fîntîni (azi dispărută) din curtea mînăstirii
Slatina înălţată, precum se ştie, de Alexandru Lăpuşneanu pisanie în care simbolul
heraldic, consacrat pe atunci de circa două secole, al principatului Moldovei, apare
figura cu gît şi neinclus în vreun scut, fiind flancat la baza sa de doi lei adosaţi, însă
cu capetele întoarse, afrontate86. Menţionăm apoi în treacăt leul din cîmpurile 5 şi 15
ale scutului cu 16 cartiere de pe reversul talerului de argint din 1562, cît şi acelaşi gen
de animal heraldic aflat în cartierul trei al scutului scartelat de pe reversul ducatului
de aur din 1563, ambele emisiuni monetare ale lui Iacob Heraclide Despotul, în care
leul constituie unul dintre elementele din stema personală, conferită lui Despot
de către Carol Quintul prin diploma din 22 octombrie 1555, neavînd deci nici o
contingenţă directă cu armele principatului moldovean87. Tot în postură de a flanca
pe ambele laturi capul de bour, înfăţişat însă în ipostază de emblemă şi nu de stemă,
mai putem cita şi leii, redaţi de astă dată în poziţie afrontată normală, pe pecetea
inelară a lui Petru Şchiopu, aplicată în negru de fum ipe un act domnesc din 9 fe
bruarie 1591 88 (v. fig. 9); în acest caz însă, sîntem îndreptăţiţi să presupunem — fiind
vorba de un inel, deci un însemn avînd un caracter personal — că voievodul moldo
vean amintit, aparţinînd după cum se ştie dinastiei Basarabilor, a putut fi inspirat în
alcătuirea compoziţiei heraldice de pe inelul său fie de prezenţa leului de pe sigiliul
menţionat mai sus, al lui Petru Cercel (fiul vărului său primar Pătraşcu cel Bun), fie
mai degrabă de leii afrontaţi de pe pecetea atîrnată din 1587 a lui Mihnea Turcitul,
de asemenea citată mai sus. în concluzie, considerăm că anterior domniei lui Mihai
Viteazul asupra Moldovei, cele două patrupede heraldice ce formează obiectul invesgaţiei noastre, nu au constituit elemente uzuale în armorialul de Stat al principatului
de dincolo de Milcov, neaflîndu-le folosite nici în sfragistica de cancelarie a vreunui
voievod din dinastia muşatină, nici în cea a domnitorilor din afara acestei dinastii
(Ştefan Tomşa şi Eremia Movilă), apariţia lor — fie în reprezentare unică, fie dublă —
în cazurile semnalate mai sus — , fiind cu totul accidentală. Cît priveşte heraldica de
Stat a Transilvaniei, leii nu sînt, în nici o ipostază, întîlniţi.
%

84. Corina Nicolescu, Arta în epoca lui Ştefan cel Mare, în culegerea «Cultura moldovenească în
timpul lui Ştefan cel M are». Bucureşti, 1964, p. 259 şi p. 337, fig. 42 a.
85. G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1926, p. 225—226 şi fig. 365, 366 şi 367, vezi
şi Corina Nicolescu, Decorul Mînăstirii Neamţ în legătură cu ceramica monumentală din Moldova in seco
lul al XV-lea, în «S.C.I.A.», II, 1955, nr. 1—2, p. 127, fig. 13 a.
86. M. Berza, Stema Moldovei în secolul al XVI-lea, în «S.S.I.A.», III, 1956, nr. 1—2, p. 109—110
şi fig. 14.
87. Oct. Iliescu, Despot Vodă şi heraldica. Destăinuirile unei steme, în «Magazin istoric», III,
1969, nr. 7—8 (28—29), p. 166—169 şi fig. 2 şi 4 ; textul diplomei din 22 octombrie 1555 a fost publicat
dc A. Veress, op. cit., voi. I, p. 156—157.
88. Bibi. Acad. R. S. România, Mss., CCC/11, orig. slav., pergament. Deşi anterioară cu aproape
un secol, această reprezentare heraldică prezintă frapante asemănări cu cea sculptată pe peretele de sud
al bisericii Mavromol din Galaţi (vezi Paul Pâltînea, Informaţii inedite despre Biserica Mavromol din Galaţi,
în «Bul. Mon. Ist.», X X X IX , 1970, nr. 4, p. 61—64 şi fig. 2).

744

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

In privinţa aspectului real al leilor de pe tipul de pecete aplicat pe documentele
din 3, 27 şi 29 iulie 1600, sîntem în măsură, în urma examinării directe a amprentelor
sigilate de pe primele două acte aflate în arhivele noastre, să facem — din cele
constatate de noi — unele precizări atît asupra formei şi poziţiei celor două patru
pede heraldice afrontate cît şi asupra elementelor lor anexe. Astfel, raliindu-ne
constatărilor anterioare ale generalului P. V. Năsturel şi C. Moisil, cei doi lei faţă
în faţă nu ţin în labele lor dinainte o spadă în pal aşa precum afirmaseră Gr. Toci
lescu, D. Onciul şi Stoica Nicolaescu în lucrările lor citate mai sus, ci flanchează în
mod desluşit, susţinîndu-1 un arbore cu coroana prevăzută cu striaţiuni orizontale care
probabil vor să-i indice, în chip stilizat, frunzişul. Contrar însă aserţiunilor generalului
Năsturel şi profesorului Moisil, arborele nu este redat smuls (adică cu rădăcinile vizi
bile), elementele ce apar reprezentate la baza tulpinei capacului nefiind, conform
opticii noastre, nici rădăcini, nici scoici, nici frunze, ci mai degrabă crestele
unor munţi, aşa cum le văzuse —
deşi sub semnul întrebării — şi prof. A.
Sacerdoţeanu în 1945. Deşi aceeaşi matrice sigilată aplicată în modalităţi diverse (di
rect în ceară sau timbrată, în chinovar, chinoros sau în negru de fum) poate lăsa
amprente dotate cu unele mici diferenţe de detaliu cauzate de culoare, calitate ori
cantitatea de ceară sau tuş, folosite, precum şi a expunerii mai scurte sau mai înde
lungate a însemnului la flacăra unei luminări (în cazul negrului de fum), totuşi încli
năm şi noi să credem, alături de cercetătorul Constantin Bălan, că amprenta în ceară
de pe documentul din 3 iulie 1600 a putut fi eventual produsă de un alt tipar sigilar
decît cel aplicat în chinovar pe actele din 27 şi 29 din aceeaşi lună şi an şi aceasta
întrucît: a) există unele mici deosebiri de format şi de poziţie ale labelor şi ale celor
doi lei afrontaţi de pe unul şi de pe celălalt însemn examinat ; b) aspectul clar con
turat al coroanei arborelui (în formă de chiparos) de pe pecetea în chinovar, e diferit
de cel neconturat şi prezentînd o formă oarecum de hexagon neregulat al coroanei
copacului de pe pecetea în ceară menţionată; c) tulpina arborelui din însemnul în
chinovar e redată mai scurtă şi susţinută de relieful accidentat de la baza sa, în timp
ce tulpina copacului din însemnul în ceară e reprezentată foarte distinct mergînd
pînă în terasa curbă formată de însăşi latura inferioară a scutului mare care conţine
scena «Novei Plantatio», tulpină care nu se sprijină ci apare astfel flancată de crestele
de munţi ce o înconjoară în porţiunea sa inferioară, în sfîrşit d) siluetele crestelor
muntoase (în număr de patru) de la baza scutului mare din prima dintre peceţile ana
lizate, pot fi eventual confundate, din cauza unei imprimări insuficiente a chinovarului
ou nişte frunze sau cu scoici, confuzie ce nu e posibilă în pecetea în ceară, întrucît
respectivele patru creste apar net conturate, neputînd crea nici o altă interpretare
cu privire la aspectul lor (v. fig. 10 şi 11). Trebuie totuşi avut în vedere faptul că
toate aceste detalii diferite care apar din compararea celor două însemne ale lui Mihai
Viteazul — cel în chinovar şi cel în ceară — nefiind la ândemîna reputaţilor cercetă
tori ai tipului sigilar studiat, pe considerentul că la data semnalării de către prof.
Sacerdoţeanu a documentului din 3 iulie 1600, cu excepţia lui C. M o isil80, nici unul
dintre cei vizaţi nu mai erau în viaţă, e de presupus că afirmaţiile şi concluziile lor
referitor la elementele însoţind leii afrontaţi — în lumina noilor date obţinute — ar
fi fost desigur altele.
Referindu-ne la semnificaţia simbolică a oelor două patrupede heraldice prezente
în peceţile lui Mihai Viteazul, aparţinînd tipului folosit în cursul lunii iulie 1600' de
către cancelaria sa moldoveană, socotim necesar înainte de a expune propriul nostru
punct de vedere, să reamintim pe scurt diversele interpretări date acestor lei afron
taţi de către reputaţii cercetători ce ne-au precedat. Astfel, Gr. Tocilescu, D. Onciul
şi St. Nicolaescu vor susţine, pe considerentul că — în optica lor — cele două animale
stau pe şapte vîrfuri de munţi (socotite de dînşii ca reprezentînd cele 7 cetăţi ale
Ardealului), că numiţii lei vor simboliza din această cauză principatul Transilvaniei
al cărui nume german, Siebenburgen, ar fi concludent în sensul arătat, punct de ve
dere împărtăşit apoi şi de C. Obedeanu, Nerva Hodoş, N. A. Bogdan ş.a. P. V. Năstu
rel (la locul citat) va infirma puternic acest gen de interpretare, argumentînd că ape
lativul de Siebenburgen indică şapte cetăţi nu şapte munţii, amintind apoi că în stema
89.
De altfel, după 1945, nici C. Moisil n-a mai abordat în continuare problema tipului de pecete
din 1600 al lui Mihai Viteazul, — pe care îl studiase anterior, — fie considerat ca definitive cele afirmate
de dînsul în acest sector de investigaţie, fie ne mai intrînd în preocupările sale o atare temă.
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Ardealului sînt reprezentate şapte turnuri, nu şapte movile, la care împrejurare se
mai adaugă şi faptul că leii tinînd în labele lor o pretinsă spadă nu simbolizează ab
solut nimic în heraldica de Stat a principatului Transilvaniei90, aceste animale, după
cum am mai constatat, nefiind nici cînd întîlnite în stema numitei ţări atît anterior
cît şi în timpul stăpînirii sale de către Mihai Viteazul. Fără a căuta să infirmăm sub
nici o formă argumentele în mare măsură justificate, ale generalului Năsturel, preci
zăm totuşi în treacăt, că în unele reprezentări ale stemei A rdealului9l, cele şapte
turnuri de cetate sînt plasate fiecare în vîrful a cîte unui munte, deci elementul mon
tan e totuşi prezent în multe dintre armeriile dintre secolele XVI şi X V III ale acestui
principat.
^
Luînd poziţie faţă de criticile întemeiate ale lui Năsturel, Stoica Nicolaescu va
căuta ulterior să justifice teza sa că leii afrontaţi simbolizează totuşi Transilvania,
aducînd în discuţie moneda de aur de 10 ducaţi emisă de Moise Szeqely în 1603, în
calitate de voievod al Ardealului (iniţial semnalată ca avînd această semnificaţie
după cum am văzut, de către Gr. Tocilescu în 1905) 92. Această monedă (care va
cunoaşte şi falsificări ulterioare în argint93, avea reprezentanţi pe avers doi lei
afrontaţi susţinînd cu labele lor anterioare o spadă cu lama dreaptă, plasată în pal
(vertical) care trece printr-o coroană cu trei fleuroane (vizibile) şi două perle inter
mediare ; vîrful lamei spadei este flancat pe ambele laturi de cîte o stea cu 10 raze şi
de cîte o lună crai-nou figurată, cea de la dextra conturnată, cea de la senestra în
toarsă. în exergă legenda : MOISES ZEKEL DE SEMIEN — FALVA V A IV O D A TRANSILVANIAE ET ŞICUL [ORUM] COMES (v. fig. 12). O reprezentare de astă dată gra
fică, a stemei lui Moise Secuiul foarte asemănătoare cu cea de pe emisiunea monetară
citată este şi cea datînd tot din 1603 şi aflată în Trachten Cabinet94 (v. fig. 13), suită
de acuarele anonime din secolul al XVIII-lea reprezentînd feluritele costume ale
populaţiilor conlocuitoare din Transilvania şi dotată şi cu reproduceri a cîtorva armerii de voievozi şi principi ai Ardealului. Gr. Tocilescu. care a cunoscut şi a făcut
cel dintîi o legătură între leii afrontaţi de pe moneda de aur a numitului voievod
ardelean şi acelaşi gen de animale heraldice de pe tipul de sigiliu din 1600 al lui Mihai
Viteazul va fi fost desigur şi autorul confuziei de interpretare — poate voită — a ele
mentului ce desparte pe cei doi lei şi anume spada cu lama dreaptă, plasată
90. P. V. Năsturel, op. cit., p. 50—51.
91. Vezi de pildă stema Transilvaniei de pe pagina de titlu a Cronologiei lui Levinus Hulsius, ti
părită la Niirnberg în 1596, pe reversul medaliei ce comemorează pe Christofor Bathory, emisă posterior
datei gravate pe ea (1580) şi anume în domnia lui Sigismund Bathory (cf. A. Resch, op. cit., taf. 62, nr.
15), pe versul unui taler emis în 1606 de Ştefan Bocskay (Ibidem, taf. 17, m. 54), pe reversul unui ducat
emis în 1692 de împăratul Leopold I pentru Ardeal (Ibidem, taf. 53, nr. 1), în cuprinsul lucrării heraldice
Slemmatographia, operă a lui Paul Ritter Vitezovic (publicată la Viena în limba latină la 1701, vezi Transivlania, p. 81, nr. 4 cît şi în traducerea ei în limba sîrbă de către Christofor Yefarovic (Viena, 1741, v.
p. 36), în lucrarea sigilografică Cerographia Hungariae datorată călugărului Ioan Szegedi şi apărută în
1734 (v. tab. I, fig. X I şi comentarii asupra respectivei steme, p. 65—68); pe versb-ul foii de titlu a Molitfelnicului tipărit la Blaj în 1784 (v. Bibi. Acad. R. S. România, C.R.V., nr. 475), în cuprinsul atlasului
geografic Schauplatz der filnf Theile der Welt al lui Franz Iosef v. Reilly, tipărit la Viena între 1789—
1791, vezi stema descompusă a Transilvaniei şi anume stema Saşilor din Ardeal (în voi. I, pl. I,
fig. 9) etc.
'
92. Gr. Tocilescu, O nouă pecete a lui Mihai Viteazul, în «Bul. Soc. Num. Rom.», II, 1905, p. 13
şi nota 1, apoi St. Nicolaescu, op. cit., (ed. 1916), la întregiri, p. 38, fig. 4.
93. Contrafacerile n-au fost contemporane cu epoca emisiunii acestui tip monetar (dealtfel singurul
cunoscut de la Moise Szekely), ci mult mai tardive şi anume executate în prima jumătate a secolului XlX-lee
de către faimosul falsificator de monede Cari Wilhelm Becker spre a fi introduse în circuitul comerţului
numismatic pentru muzee şi colecţionari particulari, trafic foarte rentabil în Europa încă de la finele
secolului al XVIII-lea. Falsificarea monedei de aur a lui Szekely în copii de argint a fost ultima operaţie
de acest gen executată de Becker înaintea morţii sale survenită la 11 aprilie 1830 (vezi George F. Hill),
Becker the Counterfeiter, voi. I, London, 1924, p. 36 şi voi. II, London, 1925, p. 28, şi pl. X V III, nr.
341 (revers). Contrafacerile în argint au fost semnalate şi de A. Resch, op. cit., taf. 85, nr. 9 şi 10.
94. Bibi. Acad. R. S. România, Cabinet Sampe, D. S., 1/39—5, 304 X 230, nr. inv. 4242. O repro
ducere a acestei steme în «Călători străini despre ţările române» (sub îngrijirea Măriei Holban, Măriei Alexandrescu Dersca-Bulgaru şi Paul Cernavodeanu), voi. IV, Bucureşti, 1972, pl. de la p. 370.
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în pal, în loc de arborele «Novei Plantatio» destul de clar redat în pecetea în chi
novar la care ne referim şi aceasta deoarece istoricul menţionat dorea probabil ca
atribuirea sensului de stemă a Transilvaniei celor două patrupede afrontate din sigi
liul lui Mihai să capete mai multă greutate prin invocarea faptului că şi succesorul
acestuia la cîrmuirea numitului principat adoptase o reprezentare heraldică asemănă
toare cu cea a învingătorului de la Şelimbăr. Teza lui Tocilescu privind sensul sim
bolic al pretinsei spade purtate de leii faţă în faţă din însemnul sigilar ce ne preo
cupă îşi mai găsea probabil şi justificarea în faptul că Mihai Viteazul cucerise cu
armele teritoriul Ardealului, astfel încît prezenţa unui atare atribut putea părea per
fect plauzibilă în stema alcătuită de cuceritor ţării ce luase în stăpînire. Această
interpretare, adoptată după cum am văzut şi de D. Onciul în 1905, apoi de Stoica
Nicolaescu în 1911 şi menţinută de acelaşi şi în 1916, se va impune ca valabilă tu
turor autorilor ulteriori care vor mai pomeni în lucrările lor depecetia lui
Mihai
Viteazul de pe documentul din 27 iulie 1600.
De-abia în 1931 în studiul său mai sus citat asupra stemei României, C. Moisil
va relua, după cum am văzut, problema semnificaţiei leilor afrontaţi din însemnul
domnesc în cauză, contestînd categoric prezenţa spadei cît şi semnul de stemă a Tran
silvaniei atribuit celor două animale heraldice de către istoricii români de pînă
atunci95 (cu excepţia fireşte a generalului Năsturel). Mai tîrziu, în studiul din 1940, de
asemenea menţionat mai sus, acelaşi C. Moisil va fi şi mai drastic în privinţa simbo
lului figurat prin cele două patrupede faţă în faţă, susţinînd cu toată siguranţa că el
nu reprezintă, sub nici o formă, nici stema Ardealului, nici măcar vreun element din
componenţa s a 96. în sfîrşit, profesorul Sacerdoţeanu în studiul din 1968 amintit mai
sus, nu afirmă desigur în mod expres, dar admite totuşi posibilitatea virtuală ca celor
doi lei afrontaţi să li se-poată da şi o semnificaţie legată de stăpînire a lui Mihai V i
teazul asupra Transilvaniei.
Vom expune acum şi punctul nostru de vedere în această atît de controversată
interpretare. în primul rînd trebuie subliniat faptul că documentele emise de Mihai
între 1599 şi 1600 în calitate de stăpînitor al Ardealului (acte semnalate şi reproduse
fotografic de către fostul Director General al Bibliotecii Universităţii din Cluj în pe
rioada dintre cele două războaie dr. Eugen Barbul, într-un album publicat în 194297,
poartă aplicate, fie direct în ceară, fie în marea majoritate a cazurilor, timbrate, am
prente sigilare de tip «Nova Plantatio», aparţinînd — conform clasificării stabilite
de profoseroul A. Sacerdoţeanu în 194Î — ultimei categorii a acestui gen de însemnt,
folosit de cancelaria «domnească a Ţării Româneşti Intre 1596 şi 160098. Peceţile lui
Mihai Viteazul întîlnite în diversele documente datlnd din epoca cuceririi Transilva
niei, vor proveni deci din aceleaşi matrice sigilare în uzul curent al cancelariei muntene a Voievodului, indicînd astfel limpede faptul că el nu îşi confecţionase încă la
acea epocă nici un alt tip de însemne care să-i marcheze stăpînirea şi asupra princi
patului ardelean. De-abia în urma cuceririi Moldovei în mai 1600, cancelaria dom
nească ieşană a lui Mihai Viteazul va folosi în peiroada cunoscută, genul de sigilii
noi — pentru ceară cît şi pentru tuş roşu — dotate şi cu stema cu capul de bour şi
în care — după cum am putut riguros stabili — leii afrontaţi incluşi în interiorul
scutului mare, apar pentru prima oară printre elementele componente ale unei steme
domneşti de tip «Nova Plantatio». în acest caz, putem conjectura, alături de. cercetă
torul Constantin Bălan, că înainte de unirea Moldovei, atunci cînd Mihai urma să
pornească campania împotriva lui Ieremia Movilă şi proiectase în caz de izbîndă
95. C. Moisil, Stema României, p. 78, extras, p. 14.
96. Idem, Noi studii de sigilografie românească, p. 104.
97. Dr. Eugen Barbul, Mihai Viteazul. Chipuri şi documente, Craiova, «Scrisul Românesc», (1942),
4 p. + 42 pl., documentele din : Alba Iulia 3 noiembrie 1599 cu pecetea timbrată (v. pl. 5), din acelaşi
loc şi dată cu acelaşi fel de pecete (v. pl. 6), tot din Alba Iulia 4 noiembrie 1594, tot cu pecetea timbrată
(v. pl. 7), idem (v. pl. 8), din acelaşi oraş 13 noiembrie 1599 cu acelaşi gen de pecete (v. pl. 10), idem
18 noiembrie 1599 (v. pl. 11), idem, 22 noiembrie 1599 cu pecete în ceară (v. pl. 12), Braşov 15 martie
1600cu pecete timbrată, v. pl. 14), Alba Iulia, 12 Iulie 1600 tot cu pecete timbrată (v.
pl. 21),idem cu
pecete în ceară (v. pl. 22), idem, 28 iulie 1600 tot cu pecete în ceară (v. pl. 23), idem, 3
august 1600 cu
pecete timbrată (. pl. 25), idem 7 august 1600 (v. pl. 26) etc.
98. A. Sacerdoţeanu, Autografe şi sigilii. . ., p. 311.
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numirea fiului său Nicolae Pătraşcu pe tronul principatului de dincolo de Milcov, el
a poruncit să i se alcătuiască sigiliul care purta gravat în exergă menţionarea unei
atari înscăunări. Deşi ulterior realizării acestei victorii, Voievodul îşi va schimba pla
nurile, Nicolae Pătraşcu nămînînd în permanenţă locţiitorul său în Ţara Românească
(Mihai optînd pentru desemnarea pe tronul Moldovei a nepotului Marcu, fiul fratelui
său cosangvin Petru Cercel), cancelaria moldoveană a marelui domn va folosi totuşi
sigiliul cu legenda cunoscută, deşi realitatea era alta. Printre alte raţiuni, să fi fost
oare dorinţa-consemnată de cronici99 a boierilor moldoveni de a-1 avea pe Nicolae
Pătraşcu ca domn al lor influenţată şi de faptul că în legenda peceţii în ceară a lui
Mihai Viteazul apărea gravat şi numele fiului său, fapt ce indica limpede intenţia
iniţială a noului stăpînitor al Moldovei căruia boierimea de dincolo de Milcov încerca
astfel să-i cîştige bunăvoinţa ? Fireşte nu putem afirma cu precizie, dar o atare even
tualitate nu trebuie totuşi omisă de istorici. De asemenea, dacă teza ce am susţinut
cu privire la folosirea de către cancelaria moldoveană a două matrice sigilare — una
pentru ceară şi cealaltă pentru chinovar — este exactă, atunci putem presupune că
textul legendei din tiparul pentru ceară, confecţionat anterior, atunci cînd Mihai
nutrea gînduri de domnie a Moldovei pentru fiul său (dealtfel însemnul apare aplicat
pe documentul din 3 iulie 1600), să fi fost schimbat pe tiparul pentru chinovar, con
fecţionat posterior primului (însemnul respectiv apărînd pe actele din 27 şi 29 iulie
1600) şi în acest caz textul legendei >ă fi fost altul şi anume cel cunoscut din lectura
iniţială a lui Tocilescu, Onciul şi Stoica Nicolaescu în care nu mai apare menţionat
Nicolae Pătraşcu, ci numai Mihai Viteazul ca domn al celor trei ţări româneşti reunite
sub un singur sceptru.
în privinţa sensului ce atribuim leilor afrontaţi din tipul de pecete domnească
din 1600 ce analizăm — raliindu-ne opiniei exprimate încă din 1921 de către Constan
tin V. Obedeanu 100 — considerăm că semnificaţia acestor animale heraldice ar putea
fi -eventual pusă în legătură cu tradiţia perpetuată de-a lungul veacurilor, a ipote
ticei embleme a Daciei (alcătuită din doi lei afrontaţi cu boturile deschise şi cozile
trecute printre picioare), tradiţie transmisă de izvoare din care s-au inspirat, ulterior
epocii lui Mihai Viteazul, atît unii dintre cronicarii noştri (v. de pildă Nicolae Costin),
cît şi armorialele sud-slave ce circulau în peninsula balcanică începînd de la finele
veacului al XV-lea. Astfel Nicolae Costin în letopiseţul său, la sfîrşitul capitolului al
Vl-lea afirm ă: «Iară semnul sau pecetea Daţilor era doi lei împotriva unul altuia
cu gurile căscate şi deasupra leilor coroană, precum pentru deschisul minţii s-au
zugrăvit stema Daţiei cum vezi aici» 10\ urmînd apoi în unele copii mss., chiar
reproducerea unei astfel de embleme inclusă într-un chenar octogonal ornamentat102
99. George Ioanid, Istoria Tzerrei Româneşti, voi. II, Bucureşti, 1859, p. 66—67 : «Atuncea toţi
boiarii şi bătrînii Moldovei poftiră pe Mihai Vodă să le dea domn pe fiu-său Nicolae Vodă şi se făgădui
aşa. Şi alese doi boieri, anume Radu Buzescu şi Stoica postelnicu şi 300 de boiari moldoveni ca să
aducă pre Nicolae Vodă să le fie domn, apoi în urmă Mihai Vodă socoti cum că este fiu-său mic şi nu
va putea fi domn într-o ţară de margine, căci tot se temea de Ieremia Vodă.Deci Mihai Vodă se lăsă
de aceea şi tocmi oştile. . .», vezi acelaşi pasaj, reprodus după o altă variantă cuprinsă într-alte mss., în
«Istoria Ţării Româneşti 1290—1690. Letopiseţul Cantacuzinesc». Ed. critică întocmită de C. Grecescu şi
Dan Simonescu, Bucureşti, Ed. Acad., 1960, p. 78. Pasajul în redacţiunea C. Ioanid e semnalat şi de
A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 332, nota 4.
100. Vezi scrisoarea din 20 martie 1921 a lui C. V. Obedeanu către Mareşalul Curţii Regale refe'ritor la proiectul de la acea epocă a stemei de Stat a României (Arh. St. Bucureşti, «Fond Comisia Consul
tativ# Heraldică», Dos. 3/1921, ff. 3—6 şi 10—12), cf. I. N. Mănescu, Istoria stemei de Stat a României,
Bucureşti, 1975, (teză de licenţă), în mss.
101. Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii pină la 1601. Ed. îngrijită de
prof. Ioan St. Petre, Bucureşti, 1942, p. 97, pasaj reprodus după mss. 580, f. 83, care face parte din
grupa de mss. B, adică din categoria redacţiunilor către Domn, cu relatarea faptelor m ai largă (totuşi fără
reproducere a desenului cu cei doi lei afrontaţi), vezi Bibi. Acad. R. S. România, mss. rom. 580, ce da
tează din 1712—1713, fiind copiat de Gheorghe logofeţelul.
102. Ibidem, 120, f. 20, în care chenarul ornamentat şi ramurile cu frunze şi flori sînt redate
în chinovar, iar leii şi coroana în chinoroz, mss. menţionat a fost copiat în 1747 de către Ioan Pavăl
grămăticul care este probabil şi autorul desenelor din cuprinsul acestei redactări. In pasajul respectiv,
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(v. fig. 14). Cît priveşte prezenta leilor Daciei în armorialele sud-slave, e drept că
cele două animale heraldice afrontate nu apar decît în lucrări mai tardive de acest
gen (ca de pildă armorialul lui Paul Ritter Vitezovic, cu derivatul său Christofor
Jefarovic103 (v. fig. 15), precum şi la Milan Simic, la jumătatea veacului trecut104
(v. fig. 16), dar reprezentarea celor doi lei fată în fată prezintă similitudini de aspect
şi de pozifie cu cei din tradiţia cronicărească românească care ne îngăduie să presupu
nem o sursă comună de inspiraţie rămasă încă necunoscută nouă celor de astăzi, sau
poate pierdută pentru totdeauna. Totuşi la epoca lui Mihai Viteazul tradiţia leilor Daciei
era încă vie, putînd fi cunoscută fireşte şi de voievodul nostru l05, în care caz n-ar
fi exclus ca cele două animale afrontate să simbolizeze Transilvania ca o aluzie la
străvechiul teritoriu dacic în centrul căruia se află numitul principat cucerit de
M ih a i106, teritoriu înglobînd în acelaşi timp şi celelalte două ţări româneşti. Întrucît
în intitulaţia documentelor din 3, 27 şi 29 iulie 1600, Domnul apare ca voievod al
Ungrovlahiei, al Ardealului şi al Ţării Moldovei, nu este deloc cu neputinţă ca pe
cetea ce întărea aceste acte să cuprindă (pe verticală) simbolurile consacrate ale
Ţării Româneşti (acvila valahică) şi Moldovei (capul de bour), la ca're să se mai
adauge şi un însemn ad-hoc al Transilvaniei, reactualizîndu-se astfel tradiţia leilor
P

textul nu mai conţine descrierea emblemei Dacilor ci se rezumă ^doar la formula : «Iară pecetea Daţilor
era aceasta» urmînd apoi desenul cu leii faţă în faţă, incluşi în chenarul octogonal amintit. (Ibidem mss.
354, f. 23), în care apare deasemenea un desen (mai rudimentar) al emblemei Daciei, deşi textul de data
aceasta este întreg : «Iară pecetea Daţilor era doi lei cu gurile căscate unul spre altul şi deasupra lor
era coroană». Copia mss. respectiv din sec. al XVIII-lea, nu e datată precis, fiind datorată lui Gligoraş,
fiul lui Vasilie uricarul. Categoria de manuscrise din care fac parte ambele copii menţionate mai sus,
aparţin grupei D, variantă a grupei A, ce conţine redacţiunea pentru cititor, cuprinzînd evenimentele
prezente mai pe scurt, dar cu textul completat uneori şi cu desene în peniţă (Pentru clasificarea m anu
scriselor în grupele citate, vezi ediţia Ioan St. Petre, p. 17—26). Deşi izvorul original al letopiseţului lui
Nicolae Costin nu ni s-a păstrat, presupunem totuşi că în cuprinsul redacţiunii pentru cititor, textul
iniţial al cronicarului va fi conţinut şi desenul cu leii afrontaţi care a servit nemijlocit de model diverşilor
copişti ulteriori a letopiseţulu său. St. D. Grecianu în Eraldica română. .
Bucureşti, 1900, p. 54, nota 1,
menţionează şi dînsul copiile manuscriselor 120 şi 354 ale cronicii lui N. Costin cît şi descrierea emblemei
Daciei pe care o consideră însă ca fiind reprodusă de cronicar după Topeltin. Consultînd lucrarea lui
Laurenţiu Topeltin, Origines et occasus Transylvanorum, Viena, 1762, cît şi ediţia din Lyon, 1667, n-am
găsit nici o referire a acestui autor la vreo emblemă a Dacilor. Verificînd multiplele copii manuscrise
ale letopiseţului lui N. Costin, ne-am explicat confuzia lui Grecianu găsind în unele dintre aceste m a
nuscrise o punctuaţie greşită (datorată fireşte copiştilor) care lega sfîrşitul pasajului anterior (ce se ter
mina prin cuvintele «spune Topeltin») cu începutul pasajului ce conţinea descrierea menţionatei embleme
dacice (vezi Bibi. Acad. R. S. România, mss. 115, f. 22 verso, mss. 268, f. 36 verso, mss. 492, f. 19 etc.).
Dealtfel şi în ediţia Ioan St. Petre, în finalul capitolului V I despre Daci, textul (în ambele redacţiuni,
către domn şi către cititor) reproduce în lectură corectă cele două pasaje în discuţie (v. p. 97). In privinţa
redării aspectului iconografic al celor doi lei ai Daciei de către St. D. Grecianu în lucrarea citată, trebuie
să precizăm că emblema din planşa anexă de la p. 54 cît şi cea din tabela A, anexă la p. 184, fig. 13,
nu corespund fidel imaginii din mss.120, f. 20, cj sînt nişte adaptări
mai mult sau mai puţin apropiate
ale desenului în peniţă din manuscrisul amintit. De asemenea şi emblema Daciei reprodusă în ediţiile
Kogălniceanu ale cronicii lui Nicolae Costin (Iaşi, 1852, p. 61 şi Bucureşti, 1872, p. 56) nu coincide în
detaliu cu cea din manuscrisul 120, dar e posibil ca eruditul menţionat să fi folosit altă copie manuscris
ilustrată a letopiseţului în cauză.
103. Paul Ritter (Vitezovic), Stemmatographia sive armorum lllyricorum delineatio, descriptio et
restitutio, Vrena, 1701, precum şi traducerea ei în limba sîrbă de către Christofor Yefarovic, Stemmato
graphia izobrajenie orujih Illiriceskih, Viena, 1741 (2 ediţii), stema Daciei, la p. 38.
104. v. Milano Simic : Grbovi Srbski Zemalia i dinastia. Tabel heraldic în «Glasnik» (Belgrad), IX,
1857, pl. anexată la p. 341—348 ; stema atribuită Daciei, v. tab. V, fig. 31.
105. Adolf Armbruster, Evoluţia sensului denumirii de «Dacia». încercare de analiză a raportului
intre terminologia politico-geografică şi realitatea şi gîndirea politică, în «Studii», X X II, 1969, nr. 3,
p. 440 şi notele 105—109.
106. Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, album heraldic, pl. XLII intitulată :
Stemele atribuite Daciei (de tradiţia iconografică autohtonă), Ţării Româneşti (de către heraldiştii occi
dentali din secolele XV şi XVI), lui Petru Vodă Cercel (de către unii sigilografi) şi armele Transilvaniei
şi cele ale lui Moise Szekely ca voievod al Ardealului în 1603, pentru a încerca lămurirea prezenţei şi
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■afrontaţi din ipotetica emblemă a Daciei, chiar dacă ea nu data din antichitate, ci
ar fi putut fi creată fie în Evul Mediu, sub influenţa artei heraldice apărută atunci,
fie în epoca umanismului.
Cît privesc relaţiile de filiaţie ce s-ar putea stabili între leii afrontaţi de pe
tipul de pecete al lui Mihai Viteazul şi cei din stema monetară a lui Moise Szekely,
trebuie precizat că deşi acest succesor al voievodului la cîrmuirea Transilvaniei avea
în armele sale de familie un leu (însă fără nici un atribut în labe l07, înclinăm totuşi
să credem împreună cu Tocilescu şi Stoica Nicolaescu, că reprezentarea dublă a aces
tui animal heraldic suţinînd o spadă înfăţişează nu stema personală ci cea a Ardealului,
putînd fi pusă în legătură în ceea ce privesc leii, cu eventuala proaspătă tradiţie de
“emblemă a Transilvaniei creată de Mihai Viteazul în sigiliul său din 1600, iar în
ceea ce priveşte spada, cu stema veche a Transilvaniei (înaintea celei cu acvila în
soţită de astre şi cu cele 7 cetăţi) stemă ce conţinea două spade aşezate în cruciş,
broşînd peste un trichetru cu unghiurile terminate prin cîte o frunză, aşa cum apare
figurată de pildă în Chonographia Transilvanie a lui Gec.'g Reicherstorffer apărută
în 1550 108 (v. fig. 17), sau în tabloul arheologic Daco-Romane a lui Bolliac din veacul
trecut109 (v. fig. 18).
în concluzie, considerăm că, din motivele arătate, leii afrontaţi au putut fi even
tual socotiţi în concepţia primului unificator al ţărilor româneşti ca simbolizînd Tran
silvania, la această supoziţie a noastră adăugîndu-se şi constatarea că în reprezentă
rile haraldice de pe monedele sau în stemele principilor ardeleni ulterior, această em
blemă cu leii preluată doar de Moise Szekely, nu mai apare niciodată figurată, ceea
ce ne îngăduie să presupunem că ea n-a fost însuşită de către respectivii cîrmuitori
deoarece le evoca perioada — de neplăcută amintire pentru ei — a stăpînirii lui Mihai
Viteazul asupra Transilvaniei.
înainte de a încheia analiza noastră asuipra tipului de sigiliu folosit de cancelaria
moldoveană a lui Mihai Viteazul în vara anului 1600, se mai cuvine să amintim şi
de inscripţia de pe eşarfa semicirculară plasată sub acvila valahică, inscripţie ce a
fost redată de multiplii cercetători ai sigiliului în diverse variante de lectură. Astfel,
Tocilescu, D. Onciul şi Şt. Nicolaescu au citit-o în forma - f * h m [ o ] a [ h ] s [ a < i i ] jk« m [ h ] a [ o c * v ] p a T €
(şi rugă şi îndurare), C. Moisil nu i-a dat o lectură proprie, în timp ce prof. A. Sa
cerdoţeanu şi Ion Radu Mircea au interpretat-o în forma : - f c a ma c [ o ] > k [ h ] « A \ [ H ] A [ o c * k ] p A T «
(prin însăşi mila lui Dumnezeu). Heraldistul I. N. Mănescu atribuie o importanţă deo
sebită acestei porţiuni semicirculare cu inscripte din sigiliul lui Mihai Viteazul, considerînd-o o parte componentă nu a legendei însemnului, ci al construcţiei heraldice,
constituind, în concepţia sa, primul caz cunoscut ai folosirii unei devize în armorialul
românesc de Stat I. N. Mănescu propune şi o lectură diferită de cele precedente şi
anume: + ha\
[a]a b[e]hî6 a\
[h]a-=[octi]paT« (ai avut Doamne mizericordie) sau în tra
ducere liberă : înduratu-te-ai Doamne ! care pare — şi după părerea noastră — a fi
o interpretare mai fericită a literelor de la începutul inscripţiei de pe eşarfa semicir
culară menţionată decît cele anterior amintite ll0.
semnificaţiei leilor afrontaţi din pecetea din 1600 a lui Mihai Viteazul (mss. Bucureşti, 1972). La
aceeaşi
concluzie va ajunge şi Maria Dogaru în comunicarea Sigiliul lui Mihai Viteazul ţinută în cadrul sesiunii
închimată comemorării intrării în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul, organizată în noiembrie 1974 de către
Arhivele Statului din Bucureşti, precum şi în comunicarea publicată sub titlul Simbolul Daciei şi sigiliile
lui Mihai Viteazul, în «Rev. Arh.», LII, 1975, voi. XXXVII, nr. 2, p. 169—171.
107. v. Nagy Ivan : Magyarorszag csaladai czimerekkel es nemzekrendi tablâkkal, voi. X, Pest, 1863,
p. 565 : Szekely csalad (Simenyfalvi). A csalâd czimere a paizs udvarâban oroszlân volt (FamiliaSzekely
de Simenyfalva : în stema familiei, în cîmpul scutului a fost un leu).
108. G. Reicherstorffer, Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, Viena, 1550, f. 6 verso..
109. Cesar Bolliac, Daco-Romane (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-României), Bucureşti,
[1861], la nr. XXI steftia Transilvaniei în sec. al XVI-lea.
110. In orice* caz, atît graficianul P. Polonic cît şi autorul mulajului de fantezie publicat în «Maga
zin istoric», n-au redat inscripţia de pe eşarfa semicirculară cu începutul rectificat sub forma cdMd
inter
pretată de prof. Sacerdoţeanu şi I. R. Mircea, ci tot sub vechea formă a grupului de litere
care
îngăduie celelalte două alternative dintre care ultima, subînţelegînd doar un singur semn grafic (vocala * ),
pare a fi mai apropiată de realitate decît prima.
V
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Notorietatea dobîndită de sigiliul lui Mihai Viteazul — considerat a constitui
simbolul, perpetuat de-a lungul veacurilor, al realizării primei uniri a ţărilor române
sub o stăpînire unică — a fost atît de mare, încît, începînd din anul 1905, de cînd
s-a semnalat că respectivul însemn prezintă un astfel de sens, el a format obiectul
unor multiple reproduceri (atât în forma reconstituită de Tocilescu şi Onciul, cît şi
în alte forme de fantezie) şi aceasta nu numai în lucrări istorice Ul, ci şi în diverse
producţiuni artistice de la acea epocă şi ulterioare. Astfel, menţionăm facsimilul în
ceară roşie, executat după o matrice confecţionată după părerea noastră, din iniţiativa
lui Gr. Tocilescu 112, avînd ca model desenul numitei peceţi a lui Mihai Viteazul exe
cutată în 1905 de W. Sabo. Acest facsimil — creat desigur pentru a populariza în
rîndurile publicului românesc aspectul însemnului devenit celebru al marelui domn
— se prezintă sub forma unei amprente sigilare cu 0 50, aplicată pe un carton*
(asemănător celor al fotografiilor de epocă) purtînd menţiunea în litere aurite «Souvenir» 113. Maniera cam stîngace în redarea elementelor heraldico-iconografice ale
peceţii, inciziunea inscripţiei din exergă superficial realizată, cu literele neregulate şi
rudimentar gravate, ne arată clar că este vorba de o interpretare şi reproducere mo
dernă a sigiliului lui Mihai Viteazul, fapt ce rezultă în chip evident şi în urma compa
rării amprentei facsimilate cu cea originală în chinovar (deoarece la acea epocă
pecetea în ceară roşie nu era încă cunoscută, fiind — după cum am văzut — semna
lată de-abia în 1945 de către profesorul Sacerdoţeanu).
O altă reproducere a sigiliului din 1600 al lui Mihai Viteazul, destinată de ase
menea unei întinse difuziuni, a fost şi cea aflată pe cărţilQ poştale ilustrate, editate la
acea epocă de către «Liga Culturală a tuturor Românilor» în folosul construirii palatului
acestei asociaţii, ilustrate ce reprezentau pe primul unificator al celor trei ţări româ
neşti în postură ecvestră, la baza compoziţiei apărînd imaginea peceţii domneşti care
simboliza această unire, însemn redat tot în versiunea lui W. Sabo din 1905 l14.
In categoria producţiunilor artistice propriu-zise în care găsim figurată aceeaşi
stemă sigilată a marelui domn, menţionăm şi portretele lui Mihai Viteazul 'executate
în prima jumătate a veacului nostru de către reputatul pictor Costin Petrescu. In
primul dintre aceste portrete, creat în 1910 de asemenea în vederea unei largi răspîndiri 115, pecetea domnească din 1600 apare într-o formă asemănătoare celei aflate
pe coperta lucrării din 1905 a lui Stoica Nicolaescu «Documente slavo-române», adică
avînd reprezentat în roşu cîmpul scutului mare conţinînd personajele încoronate şi
leii afrontaţi care ţin în labe o spadă şi stau pe 7 movile. Cel de al doilea portret
se află în fresca din catedrala ortodoxă de la Alba Iulia realizată de Costin Petrescu
în 1922, în care, pe fundalul compoziţiei reprezentînd pe Mihai Viteazul, apare înfă
ţişat sigiliul domnesc cu acelaşi sens simbolic de a evoca unirea ţărilor române în
1600, însemn ce prezintă însă unele deosebiri de aspect faţă de cel executat anterior.
Astfel, influenţat probabil de observaţiile judicioase ale generalului Năsturel, artistul
n-a mai plasat o spadă în labele anterioare ale celor doi lei, prelungind în schimb
vîrful ecusonului cu stema Moldovei pînă a-1 face să atingă şi să se spijine de creasta
din centrul celor 7 movile (în poziţie 3, 4), pe care totuşi pictorul n-a renunţat să le
reprezinte la baza scutului mare. în plus, Costin Petrescu a modificat şi forma ecuso111. Vezi aceste lucrări citate la nota 33.
112. Numismatul Ştefan Tănăsescu susţine, în Consideraţii asupra unor jalsuri de monede, medalii
şi sigilii (comunicare prezentată în şedinţa din 23 februarie 1975 a Societăţii Numismatice Române), că
facsimilul de sigiliu în cauză ar fi un fals executat din iniţiativa lui Stoica Nicolaescu. Nu subscriem
acestei afirmaţii întrucît multiplicarea amprentei sigilare în ceară cît şi menţiunea «Souvenir» de pe car
tonul pe care se află aşezat, exclud cu desăvârşire intenţia iniţiatorului de a falsifica, arătînd doar
dorinţa sa de a reproduce şi a difuza acest însemn al lui Mihai Viteazul de importantă valoare simbolică.
113. Bibi. Acad. R. S. România, Cabinet numism., Reprod. sigilii, VIII/10, 0 50.
114. Ibidem, Cabinet stampe, R.I. 9 (498), c.p. seria A, nr. 11253, 136 X 95 ; portretul lui Mihai
Viteazul e reprodus de Elena Brătescu după un tablou al lui M. Lapati din 1850 reprezentînd pe ilustrul
voievod, tablou litografiat de C. Danielis şi editat de maiorul D. Pappasoglu în 1864, Ibidem, G. R.
II/Danielis, C-l, nr. inv. G. 20423.
115. Ibidem, R. II. 9, Dublet A CIV-4, Mihai Viteazul, portret de Costin Petrescu, reprodus în
culori (200 x 123) şi difuzat ca supliment ilustrat al nr. 52 din 26 septembrie 1910 al revistei «Albina»
(vezi şi «Albina», revistă enciclopedică populară, XIII, 1909, nr. 52, p. 1399).
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nului cu capul de bour, înălţîndu-i laturile superioare în unghi ascuţit cu marginile
curbate, astfel încît în noua sa înfăţişare, şeful ecusonului broşează peste eşarfa
semicirculară de sub acvila valahică, separînd în două textul inscripţiei de pe această
eşarfă. Cele două remanieri semnalate constituie desigur licenţe artistice care n-au
ţinut fireşte seamă de aspectul real al însemnului sigilar din 1600 al lui Mihai Vitea
zul 116. Modificarea formei ecusonului conţinînd stema Moldovei va fi preîuată însă
mai tîrziu şi de emisiunea filatelică din 1945 intitulată «Pentru Ardeleni», în care
timbrul de 15 lei verde-albastru va reproduce la dextra, într-un medalion, efigia voie
vodului întregitor şi dedesubt, ocupînd majoritatea suprafeţei timbrului, cunoscuta
pecete domnească din 1600, redată cu laturile superioare ale ecusonului moldovean
broşînd peste eşarfa semicirculară şi secţionîndu-i inscripţia. în schimb, leii afronaţi
se sprijină de trunchiul unui copac cu rădăcini ramificate pe care stau aceste două
animale heraldice, fără a mai fi reprezentate cele 7 creste muntoase în litigiu. Pecetea
e însă eronat înfăţişată ca fiind în ceară şi atîrnată 117 (v. fig. 19).
Totuşi amprenta sigilară din 1600 a lui Mihai Viteazul — devenită atît de no
torie — nu se va limita să formeze doar obiectul unor investigaţii istorice, unor
creaţii artistice sau unor emisiuni medalistice şi filatelice, ci îşi va perpetua (parţial)
aspectul şi în heraldica noastră municipală. Astfel, Comisia Consultativă Heraldică,
organ creat în 1921 pentru a alcătui însemnele armoriate ale judeţelor, municipiilor
şi oraşelor de la acea epocă ale ţării, va reprezenta în stemele a două centre ur
bane — în speţă Ploieştii şi Alba Iulia — faimoşii lei heraldici -afrontaţi figuranţi
în pecetea lui Mihai Viteazul din 1600. Întrucît numita Comisie heraldică era alcă
tuită în genere din specialişti în domeniul respectivei discipline auxiliare a istoriei
şi deoarece în acea vreme, aceşti specialişti erau împărţiţi în două tabere, unii sus
ţinând că cele două animale afrontate din sigiliul dom 'esc în cauză constituiau emblema
personală a i voievodului (C. Moisil, Mihai Seulescu, I. C. Filitti, Em. Hagi-Mosco),
ceilalţi considerînd că cele două patrupede heraldice simbolizau principatul Transil
vaniei (D. Onciul, Paul Gore, Virgil Drăghiceanu, George D. Florescu), s-a căutat
ca soluţiile adoptate să satisfacă în egală măsură ambele teorii preconizate. în acest
sens, stema municipiului Ploieşti care îşi dobîndise statutul de aşezare urbană în
domnia lui Mihai Viteazul (1597), va purta pe azur, doi lei afrontaţi de aur ţinînd
în labe un arbore (stejar) smuls, de argint, leii stînd pe o eşarfă roşie cu iniţialele
M(ihai) V(iteazul) V(oievod) redate în negru (v. fig. 20). Astfel, voievodul fiind soco
tit ctitorul oraşului, leii afrontaţi susţinînd stejarul smuls au fost introduşi în această
stemă municipală tocmai pentru a evoca pe domnescul fondator, a cărui presupusă
emblemă personală era considerată a fi fost alcătuită din cele două animale şi din
arborele menţionat. în schimb, pentru a satisface şi cealaltă teză, cînd Comisia a
creat stema municipiului Alba Iulia, ea va include printre alte elemente ale compo
ziţiei heraldicc şi stemele celor trei principate româneşti simbolizate prin acvilă (Ţara
Românească), capul de bour (Moldova) şi prin cei doi lei afrontaţi ţinînd în labele
lor anterioare o spadă plasată în pal, cu vîrful lamei în şeful scutului (reprezentînd
Transilvania), voind astfel să evoce atît prima unire a celor trei ţări surori realizate
de Mihai Viteazul în 1600 cît şi cea definitivă din 1918.
116. Bibi. Acad. R. S. România, Cabinet stampe, R.I. 9 (498), ed. Meridiane, reproducere în culori
a portretului Mihai Viteazul de pe fresca din catedrala ortodoxă de la Alba Iulia pictată de Costin Petrescu.
Vezi în acest sens şi Em. Bucuţa, Pictură, sculptură, arhitectură, grafică in Transilvania după Unire şi
puţin înainte, în culegerea «Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918—1928», voi. II, Bucureşti,
1929, p. 1236-1237.
117.Kiriac Dragomir şi Aurel Surpăţeanu, Catalogul mărcilorpoştale româneşti, Bucureşti,
1974, p. 220, nr. 888 ; emisiunea din 1945 (februarie) «Pentru Ardeleni», cu desene executate de Ioana
Basarab, heliogravură, hîrtie cu filigran XIV, dantelat 1472 : 14 (format vertical) şi 14:1472 (format ori
zontal), a fost creată — după cum rezultă şi din data înscrisă pe timbrele respective — în 1944 şi pusă
în circulaţie la începutul anului următor, astfel încît noile informaţii şi constatări asupra peceţii din 1600
a lui Mihai Viteazul semnalate de prof. A. Sacerdoţeanu, în articolul său, publicat în cursul aceluiaşi an
1945, n-au
mai putut fi din păcate folosite de către desenatoarea Ioana Basarab, astfel explicîndu-se
menţinerea
şi perpetuarea erorilor ce am arătat mai sus, în redarea unor detalii de natură heraldică şi
iconografică^ însemnului domnesc în cauză.
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Leii afrontaţi, cu cele două atribute diferite în labe (arbore şi spadă) şi mai
ales cu cele două sensuri deosebite arătate mai sus, vor fi perpetuaţi în aceleaşi
condiţii şi în noile steme ale municipiilor Ploieşti şi Alba Iulia elaborate între
1970— 1972 de către comitetele executive ale Consiliilor populare ale celor, două cen
tre urbane menţionate, stemele fiind aprobate alături de celelalte însemne armoriate judeţene şi municipale ale ţării prin decretul Consiliului de Stat nr. 302 din
25 iulie 1972. Conform acestui decret, stema Ploieştilor va conţine în primul cîmp
al scutului tăiat, pe roşu, jumătatea superioară a unei roate dinţate de argint (simbolizînd dezvoltarea industrială polivalentă a numitului municipiu în epoca socia
listă) cît şi în al doilea cîmp, pe azur, doi lei de aur faţă în faţă, susţinînd cu
labele lor anterioare trunchiul unui stejar smuls, de argint, însoţiţi dedesubt de o
eşarfă roşie purtînd inscripţia 15. M.V.V. 97 (cu semnificaţia anterioară, atribuită de
Comisia Consultativă Heraldică)118. De asemenea, potrivit aceluiaşi decret, stema mu
nicipiului Alba Iulia va fi alcătuită dintr-un scut tăiat, în care primul cîmp, de aur,
va cuprinde un zid crenelat de cetate, de argint, în spatele căruia se ridică o fa
brică din acelaşi metal (ilustrînd sinteza între oraşul istoric şi cel nou industrializat
în anii socialismului), cîmpul al doilea al scutului fiind tripartit în vîrf, în fiecare
dintre cele trei spaţii astfel create aflîndu-se în 1° pe azur, acvila valahică de aur, în 2°
pe roşu, capul de bour al Moldovei, negru, cu coarnele şi cu astrele însoţitoare de
aur, în sfîrşit în 3°, pe aur, doi lei afrontaţi, roşii, ţinînd în labele lor interioare o
spadă de argint, plasată în pal, cu garda înspre talpă, ambele animale heraldice stînd
pe un piedestal negru (evocînd ca şi In stema alcătuită de Comisia Consultativă
Heraldică, cele două uniri ale principatelor româneşti în 1600 şi 1918, leii şi spada
îndeplinind acelaşi rol de a simboliza presupusa stemă a Transilvaniei sub Mihai
V iteazul)119 v. fig. 21.
înainte de a încheia studiul nostru privitor la mărturiile heraldice aparţinînd
domeniului sfragisticei, datînd din domnia voievodului întregitor, considejăm util să
menţionăm în treacăt — doar cu titlu informativ — reproducerea în desen a unei
pretinse peceţi domneşti din 1596, redată în cuprinsul litografiei lui George Venrich
intitulată Adevăratul portret al Iui Mihai al V-Iea Domnul cel viteaz al Românilor
de la anul 7592 (sic)— 1601), lucrare grafică realizată în 1874 şi editată în acelaşi an,
în Bucureşti, de către maiorul D. Pappasoglu120. Conform acestei reproduceri, am
avea de a face cu un nou tip sigilar al lui Mihai Viteazul, nesemnalat pînă în pre
zent, în care scutul-cartuş, timbrat de o coroană domnească închisă şi conţinînd
acvila valahică şi scena «Novei plantatio» uzuale, mai cuprinde la baza arborelui
smuls (peste al cărui trunchi şi rădăcini broşează) şi un cap de bour moldovean,
inscripţia din exergă fiind + Iw mhX<iha bocboa b[o]jkIcw A\[H]A[oc]Tiwr[ocnoA<i]p 3ca\a€ 8AdXiH.
Pecetea este însă apocrifă, acest timp sigilar, datat 1773, aparţine în realitate lui
Gheorghe Duca, domn al Moldovei între 1665— 1666, 1668— 1672 şi 1679— 1G83, pecetea
fiind folosită în perioada 1673— 1678 cînd acest voievod a domnit şi în Ţara Româ
nească 121. De altfel, faptul că Mihai Viteazul intenţiona să-şi confecţioneze în 1596
un sigiliu din alcătuirea căruia să rezulte intenţiile sale de cucerire a Moldovei ar
fi constituit un act total prematur şi lipsit în întregime de simţ politic, acţiune de
care nu putem nici măcar bănui pe ilustrul nostru voievod !
Cu acest pretins sigiliu domnesc închedăm seria vestigiilor sfragistice datînd
din perioada 1593— 1601.
DAN CERNOVODEANU
118.
Dan Cemovodeanu-I. N. Mănescu, Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica
Socialistă România, în «Rev. Arh.», LI, 1974, voi. XXXVI, nr. 1—2, p. 115 şi pl. color X. verso, fig. 72.
119. Ibidem, p. 107—108 şi pl. colori* VII, fig. 41.
120. Bibi. Acad. R. S. România, Cabinet stampe, G.R. 19/I/Venrich, G-14. 321 x 386, nr. inv. 446.
121. Pecetea din 1673 a lui Gheorghe vodă Duca a fost reprodusă de C. Moisil în Noi studii de
sigilografie românească, p. 107 şi pl. V. fig. 2. precum şi studiată şi reprodusă atît în imprimarea ei în
chinovar (cf. doc. din 25 ian. 1677, vezi Bibi. Acad. R.S.R., mss., XLV/20) cît şi în ceară roşie (cf. doc.
din 20 mai 1678, ibidem, XCLI/67) de către prof. A. Sacerdoţeanu în Sigiliul domnesc şi stema ţării, p. 17,
fig. 9 şi 10 şi p. 18. Dealtfel pretinsa pecete domnească din 1596 nu este singura reprezentare apocrifă
din cuprinsul litografiei lui Venrich menţionată, respeptiva producţiune mai conţinînd sub denumirea de
ban roşu (de aramă) românesc, o monedă datată 3,391 şi atribuită (cu toate că data nu corespunde dom
niei voievodului) tot lui Mihai Viteazul, în realitate fiind vorba de un dinar, emis în 1658, de cătrc
Mihnea al IlI-lea Radu (Mihai Radu), domn al Ţării Româneşti intre 1658—1659.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR
Fig. 1. Pecete inelară a lui Mihai Viteazul (aparţinînd primului tip) aplicată în negru de fum pe o scrisoare
domnească din 1598 (fără indicarea lunei şi z ilei); (D. A. Sturdza, O scrisoare autografă de la Mihai
Viteazul, în «Anal. Acad. Rom.», 1885—1886, tom. V III, secţ. II, pl. anexă la p. 281).
Fig. 2. Pecete inelară a lui Mihai Viteazul (aparţinînd tipului 11) aplicată pe scrisoarea dom nească' din
12 decembrie 1600 către arhiducele Matia (A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei
şi Ţării Româneşti, voi. VI, Bucureşti, 1933, p. 280).
Fig. 3. Pecetea lui Mihai Viteazul aplicată în chinovar pe documentul din 27 mai 1600 (desen realizat după
original de W. Sabo, vezi Gr. Tocilescu, O nouă pecetie a lui Mihai Vodă Viteazul, în «Buletinul Societăţii
Numismatice Române», II, 1905, nr. 9, p. 12, fig. 2).
Fig. 4. Pecetea lui Mihai Viteazul aplicată în ceară roşie pe documentul din 3 iulie 1600 (desen realizat
după original de P. Polonic, vezi Istoria României, voi. II, Edit. Acad., Bucureşti, 1962, p. 761).
Fig. 5. Pecetea lui Mihai Viteazul din iulie 1600 (mulaj de fantezie realizat după ambele desene menţionate
mai sus ale acestui însemn, în «Magazin istoric», III, 1969, nr. 12 (33), decembrie, pe coperta posterioară).
Fig. 6. Pecetea inelară atribuită (cu multă probabilitate) lui Petru vodă Cercel (vezi, Muzeul de Istorie
Cluj, nr. inv. 7576 ; reproducerea la Magdalena Bunta, Uti tipar de sigiliu din secolul XVI, în «Acta Musei
Napocensis», II, 1965, p. 680, fig. 2).
Fig. 7. Stema Valahia în manuscrisul heraldic anonim nr. 9227 din Biblioteca Naţională din Viena (vezi,
reproducerea la Mihail Popescu, Capetele de arabi din stema Basarabilor, în «Revista Arhivelor», 1927—1929,
voi. II, nr. 4-5, p. 154, fig. 14).
Fig. 8. Pecetea mare a lui Mihnea al ll-lea Turcitul, atîrnată de hrisovul domnesc dat la 12 ianuarie 1587
episcopului Mihai al Rîmnicului pentru stăpînirea moşiei Olteni (vezi, Arh. St. Bucureşti, «Fond Episcopia
Rîmnic şi Peceţi», nr. 17 ; reproducerea în desen, Nova Plantatio..., p. 44, fig. 45, precum în «Hrisovul»,
VI, 1946, pe foaia de titlu a revistei).
Fig. 9. Pecete inelară a lui Petru Şchiopu aplicată in negru de fum pe documentul din 9 februarie 1591
dat mînăstirii Galata pentru întărirea unei proprietăţi a acestui lăcaş (vezi, Bibi. Acad. R. S. România,
Mss., CCCI/11, orig. slav, pergament).
Fig. 10. Reproducere a unui fragment de la baza peceţii in chinovar de pe documentul emis de cancelaria
moldoveahă a lui Mihai Viteazul la 27 iulie 1600 (desen în peniţă executat de autor).
Fig. 11. Reproducere a unui jragment de la baza peceţii în ceară roşie de pe documentul emis de aceeaşi
cancelarie la 3 iulie 1600 (desen în peniţă executat de autor).
Fig. 12. Aversul monedei de aur de 10 ducaţi emisă la Cluj, în 1603 de Moise Szekely ca voievod al
Transilvaniei (A. Resch, Siebenburgische Miinze und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart, Hermannstadt,
1901, p. 49 şi taf. 14, nr. 1).
Fig. 13. Stema din 1603 a lui Moise Szekely ca voievod al Transilvaniei (vezi, Bibi. Acad. R. S. România,
Cabinet stampe, Trachtencabinet Siebenbiirgens, D.S., 1/39—5, 304 x 230, nr. inv. 4242; reproducerea în
«Călători străini despre ţările române», voi. IV, Bucureşti, 1972, pl. de la p. 370).
Fig. 14. Emblema Daciei reprodusă în cuprinsul cronicei lui Nicolae C ostin : Letopiseţul Ţării Moldovei
de la zidirea lumii pînă la anul 1601 (vezi, Bibi. Acad. R. S. România, Mss. rom. 120,^ f. 20, copie realizată
în 1747 de către Ioan Pavel grămăticul).
Fig. 15. Stema Daciei reprezentată în armorialul lui Hristofor Jefarovic, tradus in limba sîrbă şi tipărită
la Viena în 1741 după armorialul lui Paul Ritter Vitezovic din 1701 (vezi, Hr. Jefarovic, Stematografia
izobrajenie orujik llliriceskih, Viena, 1741, p. 38).
Fig. 16. Stema Daciei reprodusă în tabelul heraldic al lui Milan Simic din 1857 (vezi, M. Simic, Grbovi
Srbski Zemdlia i dinastia, în «Glasnik», (Belgrad), IX, 1857, pl. anexă la p. 348, tab. V., fig. 31).
Fig. 17. Stema Transilvaniei în cuprinsul lucrării din 1550 a lui Georg Reicherstorffer asupra acestui prin
cipat (vezi, G. R., Chronographia Transilvaniae quae Dacia olim appellata..., Viena, 1550, f. 6 verso).
Fig. 18. Stema Transilvaniei reprodusă în tabloul arheologic al lui Cesar Bolliac din 1861 (vezi, Cesar
Bolliac, Daco-Romane (tablou arheologic privitor la istoria Daco-Românilor), Bucureşti, 1861, nr. XXI).
Fig. 19. Timbrul poştal de 15 lei, de culoare verde-albăstruie, făcînd parte din emisiunea din 1945 intitu
lată «Pentru Ardeleni» a poştei române şi reprezentînd pe Mihai Viteazul şi pecetea sa din 1600 (vezi,
K. Dragomir şi A. Surpăţeanu, Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1974, p. 220, nr. 888, fig. ot).
• Fig. 20. Stema municipiului Ploieşti alcătuită în 1931 de către Comisia Consultativă Heraldică (vezi, Mihai
Sevastos, Monografia oraşului Ploieşti, Bucureşti, [1937], p. 2, fig. 1).
Fig. 21. Stema municipiului Alba Iulia elaborată între 1970—1972 de către Comitetul executiv al Consiliului
popular municipal al acestei aşezări urbane şi aprobată prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R., cu
nr. 302 din 25 iulie 1572 (vezi, «Probleme ale Consiliilor populare, ale economiei şi administraţiei locale
de Stat», XVII, 1972, nr. 9, sept., p. 23, fig. 9).

575 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA EPISCOPIEI ARMENE
DIN MOLDOVA
La 30 iulie 1401, după trei luni de la-înscăunarea sa, domnitorul Alexandru cel
Bun al Moldovei dădea următorul hrisov cu privire la înfiinţarea Episcopiei Armene
din Moldova :
«Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru Vodă, Domn al Ţării Moldovei, cu fra
tele meu Bogdan, facem cunoscut cu această scrisoare a noastră bunilor pani, care
vor privi la această scrisoare, sau o vor auzi, că acest Ohanes, episcop armenesc a
venit la noi, la scaunul nostru cel moldovenesc şi s-a prezentat nouă cu drepte scrisori
ale patriarhului ecumenic Antonie de Constantinopol, pentru că pe patriarhul lor
armenesc nu l-am cunoscut încă, ca să se ridice la această Episcopie, cu ajutorul
domnului nostru Vitovt. De asemenea, ne-a jurat Domniei noastre să primească şi să
se aşeze toată rînduiala bisericească.
Deci noi am dat Episcopului armenesc Ohanes bisericile domneşti şi pe popii
lor. In întreaga noastră ţară va avea putere asupra armenilor, cu dreptul său episco
pal. I-am dat scaun la Suceava, în cetatea noastră. Care dintre armeni îl veţi cinsti
va fi ca şi cum aţi face-o pentru noi, în ţara noastră a M oldovei; care nu-1 va asculta,
noi îl vom pedepsi cu mîna lui.
Iar la aceasta este credinţa mea, a mai sus scrisului Alexandru şi credinţa fra
telui Domniei mele, a lui Bogdan şi credinţa tuturor boierilor moldoveni şi mari şi
mici. Şi s-a scris la Suceava, sub protecţia noastră, în anul ,6909 (1401), iulie 30, cu
mîna lui Bratei»
Dintr-o analiză sumară a acestui hrisov domnesc rezultă că :
a) La data elaborării lui, armenii din Moldova constituiau o populaţie suficientă
ca să motiveze înfiinţarea unei episcopii proprii.
b) Că armenii din Moldova veniţi mult mai înainte aici, prin atitudinea .lor nu
numai religioasă, ci şi politică şi economică de-a lungul timpului, se arătaseră buni
patrioţi spre a fi meritat cu tot dreptul o asemenea distincţie2.
c) Că un episcop armean Ohabes (Hovannes), se hotărăşte să organizeze în chip
de sine stătător viaţa religioasă a armenilor din Moldova, apelînd în sensul acesta
la Patriarhia armeană (strămutată în acea perioadă de la Ecdmiadzin în Cilicia), dar
că neexistînd nici un fel de legături între Patriarhia aceasta şi domnitorul român din
Moldova şi existînd totuşi destul de bune relaţii între Patriarhia armeană şi Patriarhia
ecumenică de la Constantinopol, Patriarhul ecumenic Antonie, care avea legături cu
domnitorul Moldovei, apreciind justeţea cererii Patriarhului armean, intervine pe
lîngă domnitorul Alexandru Voievod în favoarea cererii* lui Ohanes şi îl roagă pe
domnitor să accepte şi să dea hrisovul pentru înfiinţarea episcopiei armene din Mol
dova şi pentru recunoaşterea lui Ohanes ca episcop al armenilor de aici.
d) Din hrisovul de mai sus rezultă că, ceea ce a determinat pe domnitorul Ale
xandru Voievod să înfiinţeze episcopia armeană din Moldova şi să numească pe
%

%

1.
A se vedea P. P. Panaitescu, Hrisovul lui Alexandru cel Bun pentru Episcopia armeană din
Suceava, Bucureşti, 1935, p. 4.
2. B. P. Haşdeu, Istoria Toleranţei religioase, Bucureşti, 1868, p. 62.
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Ohanes ca prim episcop al armenilor de aici, va fi fost şi susţinerea cauzei acesteia
de către un 'personaj de seamă, din preajma domnitorului, armean şi el (probabil), pe
care hrisovul îl ■arată sub numele de «domnul nostru Vitovt».
e) La data înfiinţării episcopiei armene din Moldova, populaţia armeană îşi avea
mai multe biserici, deservite de preoţi armeni, care, pentru că fuseseră ridicate cu
încuviinţarea domnească purtau numele de «biserici domneşti». De la elaborarea
hrisovului toate bisericile armene sînt supuse episcopului armean, care le va conduce
şi va exercita dreptul de disciplină a clerului, în chip de sine stătător.
f) Sediul scaunului episcopal armean se fixează la Suceava, capitala ţării, iar
cinstirea care urmează să se dea episcopului armean echivalează cu cinstirea pe care
toţi cei din Moldova sînt datori să o dea domnitorului Însuşi.
Prin acest hrisov de înfiinţare a episcopiei armene din Moldova, se stabileşte
o ordine de drept în ce priveşte viaţa religioasă a populaţiei armene de aici.
Plecarea lor din Armenia nu s-a făcut fără nioi o socoteală. O parte din ei s-au
îndreptat către Cilicia şi Asia Mică, unde se găseau centre comerciale în floare,
trecînd apoi la Constantinopol şi în Peninsula Balcanică, sau îndreptîndu-se de aici
către ţările din Apusul Europei iar «altă parte a traversat Marea Neagră, aşezîndu-se
la nordul ei şi îndeosebi în Crimeea şi de aici împrăştiindu-se apoi în ţinuturile Euro
pei Răsăritene, o parte dintre aceştia ajungînd pînă în Moldova şi în Polonia. «Primele caravane, care au sosit cu secole în urmă in Moldova, formînd nucleul de bază
al coloniei armene de mai tîrziu, veneau de la Ani, vestita capitală a Armeniei»3.
Cei dintîi refugiaţi armeni în Moldova făceau parte din aristocraţia poporului
armean de la Ani. Ceilalţi, care au venit după ei, erau din păturile mijlocii şi de jos
ale poporului. Şi astfel, după spusele unui învăţat armean de seamă : «îa timp ce
Ani devenise o ruină pe pămîntul patriei, i>ar fiii ei, risipiţi în cele patru vînturi, dis
păreau cu iuţeală, neputînd suporta climele locale, Ani a trăit secole întregi în
inimile armenilor din Moldova, cu graiul şi tradiţiile ei» 4.
Istoria armenilor din Moldova a făcut obiect de cercetare învăţaţilor români :
B. P. Haşdeu, Nicolae Iorga etc.5.
Cea din urmă colonie armeană care imigrează în Moldova, sub Ştefan cel Mare,
vine de data aceasta, din Crimeea. Domnitorul moldovean face acestei colonii o căl
duroasă primire, aşezînd-o -la Suceava, Iaşi, Botoşani, Focşani şi Roman6.
•în Ţara Românească armenii au imigrat mult mai tîrziu decît în Moldova, abia
în secolul XVI, venind din părţile Asiei Mici. Cu ocazia revoltei gelaliilor, în 1589,
o parte din armenii din Asia Nfrcă se refugiază în Peninsula Balcanică şi apoi trec
mai departe ’de aici în Muntenia şi Polonia. O nouă imigraţie a armenilor din Asia
Mică se produce în aprilie 1600, în Ţara Românească din cauza răscoalei fraţilor Iazigi,
care devastaseră mai multe din localităţile unde îşi găsiseră refugiu armenii după
nimicirea statului armean7. O a treia venire în Ţara Românească a armenilor, cau
zată pe de o parte de năvălirea perşilor, iar pe de alta din cauza unei secete cum
plite, are loc în anii 1602— 1607. Imigrări ale armenilor în Ţara Românească au loc,
în mai multe rînduri, în cursul secolelor X V II—XIX. Ele se continuă în România
^chiar şi în secolul XX, mai ales în perioada 1908— 1914, ca şi după anul 1920, în
#

»

3.
H. Dj. Siruni, Armenii in România (cu prilejul unui centenar), în «Arhiva Românească» tom. V,
Bucureşti, 1940, p. 160.
4. Ibidem, p. 16i.
5. N. Iorga, Choses d’art armeniennes en Roumainie, Bucarest, 1935, p. 7.
6. Wickenhauser, Moldotoa, Wien, 1862, p. 68, citat după H. Dj. Siruni, op. cit., p. 163.
7. Alişan, Haipatum, III, p. 315. '
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urma persecuţiilor la care sînt supuşi la Constantinopol şi în Asia Mică.
Părăsindu-şi ţara lor proprie în care strămoşii lor ajunseseră, la un moment dat,,
la atîta înflorire, dar unde, pînă în cele din urmă, nemaiputînd face faţă (presiunilor
din afară, au ajuns să ducă un trai de nesuportat şi au părăsit mai tîrziu şi unele
din locurile în care izbutiseră să-şi salveze viaţa.
Cunoscînd din experienţa vieţii de toate zilele importanţa elementului armean
în viaţa economică a ţării, domnitorul Alexandru cel Bun nu numai că a căutat să
’ creeze armenilor o situaţie egală cu a celorlalţi locuitori băştinaşi ai ţării, ci, le-a
recunoscut şi autoritatea bisericească internă de care aveau nevoie, pentru ca să nu
se mai găsească nici din punct de vedere bisericesc dependenţi de o autoritate străină.
El a invitat apoi şi pe alţi negustori armeni şi germani din Polonia, să vină şi să se
aşeze în Moldova acordîndu-le printr-un hrisov din 8 octombrie 1407, privilegii spe
ciale şi scutindu-i de taxele vamale 8.
Politica inaugurată de Alexandru cel Bun cu privire la armeni a fost continuată
în acelaşi sens de Ştefan cel Mare, de Bogdan al III-lea şi de Petru Rareş. La suirea
sa pe tron, Ştefan cel Mare dă un hrisov, invitând pe armenii din afară de Ţara M ol
dovei să vină în Moldova, asigurîndu-i de protecţia sa şi făgăduindu-le privilegii
comerciale (1457). Iar cînd tătarii şi turcii pun stăpînire pe Crimeea şi un mare număr
de armeni se refugiază în Moldova (1475), Ştefan cel Mare le face o călduroasă primire, îngăduindu-le aşezarea prin centrele comerciale mai de seamă ale Moldovei.
în timpul lui Bogdan al III-lea, Moldova fiind silită să plătească tribut turcilor, ca să
poată face faţă acestei cerinţe a trebuit să pună mai multe biruri asupra locuitorilor
ţării. Printre aceste biruri era şi «cotăritul», adică birul care se punea asupra vînzătorilor de mărfuri cu «cotul». Cum majoritatea unor astfel de negustori erau armeni*
care vindeau mărfurile pe care le purtau pe cai, a trebuit ca şi ei să se supună acestor
măsuri, care nu-i priveau numai pe ei, ci erau măsuri generale. Sub Petru Rareş pri
vilegiile armenilor'se păstrează întocmai ca şi sub domnitorii anteriori.
O excepţie de la această regulă se face sub domnia celui de al doilea fiu al lui
Petru Rareş, Ştefan Rareş, care vine pe tronul Moldovei la 11 iunie 1551 9.
Armenii au fost obligaţi să dea vamă şi «cornărit», pentru vitele cornute, pre
cum şi «cuniţă» pe cai, după obicei10. Ceea ce este şi mai interesant este faptul că
domnitorul Alexandru Mavrocordat ia ispravnicilor dreptul de a pedepsi personal pe
armeni, impunîndu-le să defere pe delicvenţii armeni curţii de judecată a domnito
rului, singura în drept să-i pedepsească n .
Vn exod important al armenilor din Moldova în Transilvania se petrece în anul
1671, pe vremea domnitorului Gheorghe Duca. Se pare că acest exod nu a fost pro
vocat nici din motive religioase şi nici din cauza dărilor impuse de domnitor. Mai
degrabă trebuie să admitem anumite motive economice şi de securitate şi anume con
diţiile grele de viaţă şi negoţ, în urma tulburărilor interne din 1671, cînd laşul afost
jefuit de oamenii lui Hîncu şi Durac, în urma războiului dintre turci şi poloni12.
3.
La venirea lor în Moldova, armenii datorită ocupaţiei lor principale, de negustori, se vor fi stabilit în locurile unde acest negoţ va fi fost în floare, dînd, prin
munca şi strădaniile lor, un nou impuls vieţii locale şi ridicîndu-şi pentru trebuinţele
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8. Kaindl, Geschichte der Bukowina, II, p. 95.
9. Const. C. Giurescu, Istoria Românilpr, Voi. II, partea I, Bucureşti, 1943, p. 191—192.
10. N. Iorga, Studii şi documente, V, p. 271-r-272.
11. H. Dj. Siruni, op. cit., p. 196.
12.
Oraşul Gherla s-a întemeiat la 1700 din iniţiativa episcopului armean. Axente Vărzărian, de fel
din Botoşani, după planurile arhitectului armean Alexa din Roma. Conducătorii oraşului au fost la în-
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lor sufleteşti lăcaşuri de închinare şi cimitire bine îngrijite, iar pentru trebuinţele
vieţii de toate zilele, case spaţioase, bine întreţinute. La vremea cînd Alexandru
Voievod dă hrisovul pentru înfiinţarea episcopiei armene, ei îşi ’aveau deja «bisericile
şi popii lor» 13.
Aşezarea armenilor în ţările noastre a fost condiţionată nu numai de posibilitatea care li se dădea de a întreprinde negoţul şi de privilegiile comerciale în legătură
cu această ocupaţie, ci şi înţelegerea care ld s-a arătat de a-şi putea continua datinile
şi autonomia lor internă, pentru care li s-a dat de voievozii români privilegii deose
bite, chiar primarul lor (voit). Voit-ul era «şoituzul» armenilor, care îşi avea sfetnicii
săi şi care conduceau treburile lăuntrice ale comunităţii armene. De asemenea, aveau
şi «pîrgarii» lo r 14. între anii 1448 şi 1701, documentele păstrează numele mai
multor astfel de şoltuzi15.
Cu trecerea timpului, armenii din România s-au asimilat complet cu climatul
tării lor adoptive, păstrîndu-şi religia lor strămoşească şi vechile lor datini. Ei şi-au
legat soarta cu aceea a poporului băştinaş. Au adoptat tot ce era al lui, iar contactul
cu această ţară nu a fost ceva superficial» 16. Aşa se face că ai tâmpului au îndeplinit
sarcini de seamă. Printre alţii, armeanul Vărtic interpretul şi unul din marii boieri ai
lui Petru Rareş, fiul lui Itgraşco Varticovici, a stat pe lîngă domnii Moldovei din a
doua jumătate a secolului X V I ; Nicolae Armeanul, pe vremea lui Despot V o d ă ;
Petru Grigorovici Armeanul sau «Armin Peter» unul dintre cei mai însemnaţi agenţi
diplomatici ai lui Mihai Viteazul şi Manuc Mirzaianţ, cunoscut pînă în zilele noastre
ca un om de afaceri, dar care, ca un mare diplomat al timpului său, a adus excepţio
nale servicii naţiunii române17. De aceea şi domnitorii români, faţă de armenii care
s-au devotat cu toate puterile lor propăşirii ţării noastre, s-au arătat deopotrivă de
corecţi ca şi faţă de ceilalţi români, acordîndu-4e diferite ranguri boiereşti.
4.
Odată cu mulţimea armenilor care şi-au părăsit patria natală din pricina
evenimentelor istorice amintite, au emigrat şi numeroşi clerici de toate gr&dele, care
le-au asigurat asistenţa religioasă18. Intr-o enciclică din 16 august 1388 a patriarhului
armean Teodoros (1389-^1392) printre oraşele care au locuitori armeni şi care depind
de Episcopia armeană din Lemberg sînt amintite : Şiret, Suceava, Akkerman, precum
4

• ♦

____ __ ______ ______ _______ _______ _

_______ _____________

ceput exclusiv armeni. împăratul Carol VI al Austriei, a declarat, printr-un decret^ special la 1711, Gherla
«oraş liber împărătesc», cu dreptul de a se administra după legi locale scrise în limba armeană. A se
vedea la Pr. Grigore Govrighian, Metropola armenilor din Transilvania, Viena, 1896 ; S. Kolangian, Gherla
haiahaghakă iev năra haieren tseracreri joghovadzun, în 1. armeană (Oraşul armenesc Gherla şi colecţia
de manuscrise in armeaTiă), Erevan, ed. Pamper Matenadarani, nr. 6, 1962, p. 501—529 ; A se vedea şi
J. H. Ananian, Haieră Moldavia iev Besarabia caghtelu badmutiunits, în 1. armeană (Din istoria emigrării
armenilor în Moldova şi Basarabia), Erevan, 1966, nr. 9, p. 90—98, ed. în «Vestnik obşestvennah naulc».
13. A se vedea hrisovul lui Alexandru Voievod, paragr. 2, unde aceste biserici se numesc «biserici
domneşti», desigur, pentru motivul că ele nu vor fi putut fi ridicate fără încuviinţarea domnitorilor m ol
doveni respectivi. A se vedea şi articolul nostru : Biserici armene, monumente de artă, din Moldova, în
«Biserica Ortodoxă Română», LXXXVII (1969), nr. 11-12, p. 1222-1235.
p. 1222-1235.
14. N. Iorga, O paralelă istorică, p. 63 ; Minas Tokatţi, Cint de jălire, Bucureşti, 1935, p. 28.
15. H. Dj. Siruni, op. cit., p\ 197, dă mai multe nume de asemenea «şoltuzi» armeni precum şî
bibliografia izvoarelor unde i-a* găsit menţionaţi. A se vedea,-de asemenea, H. Dj. Siruni, Cronica armenilm din Cameniţa, p. 10 ; V. Bănăţeanu, Armenii în istoria şi viaţa românească, Bucureşti, 1938, p. 37 ş.a.
16. H. Dj. Siruni, Armenii în România..., p. 203.
17. Gheorghe Bezveconi, Manuc bei, Chişinău, 1938, p. 17. Vezi de asemenea N. Iorga, Istoria
comerţului românesc, Bucureşti, 1928, p. 63. H. Dj. Siruni, Cronica armenilor din Ţările Române, partea
VI, în rev. «Ani» an II, voi. II, p. 80—82; C. Neagu, D. Marinescu, R. Georgescu, Fapte din umbră,
Bucureşti, 1975, p. 202, 219.
18. Alişan, Cameniţa, Veneţia, 1896, p. 5—8.
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şi ţara Valahilor l9. Intr-o cronică armeană a timpului, Hohannes apare ca : «arhiepis
cop al armenilor din Lemberg, nu numai al celor din Polonia ci şi al armenilor din
Bugdan» (Moldova)20.
între timp, numărul armenilor din Moldova înmulţindu-se, se pare că însuşi
episcopul Hohannes, al armenilor din Polonia, dacă nu un alt episcop cu acelaşi
nume, se interesează pentru organizarea într-o episcopie de sine stătătoare a arme
nilor din Moldova, rugînd pe domnitorul moldovean Alexandru Voievod, în urma
scrisorilor pe care i le prezintă de la patriarhul ecumenic Antonie al Constantinopolului să dea, la 30 iulie 1401, hrisovul pentru înfiinţarea Episcopiei Armene de la
Suceava. Hrisovul acesta, după cîte sîntem informaţi se păstrează în cancelaria bise
ricii armene din Lemberg21. Se pare că episcopul Hohannes, cel dintîi al arme
nilor din Moldova, este numit de către patriarhul Hagop II (1404— 1411) ca şef spiri
tual al Lembergului.
Un al doilea episcop armean, este Avedic, pe care-1 găsim amintit, în anul 1415
în Mînăstirea Zamca din Suceava.
Un al treilea episcop armean a cărui jurisdicţie se întindea deopotrivă şi asupra
armenilor din Polonia şi a celor din Moldova a fost Haciadur, hirotonit de patriarhul
Aristaghes, în 1457. Nu avem date precise ca să ştim dacă după el a mai urmat vreun
alt episcop armean, care să păstorească deopotrivă şi asupra Episcopiei armene din
Polonia şi asupra celei din Moldova. Fapt sigur este, că, începînd din anul 1506,
armenii din Moldova îşi au episcopii lor proprii, cu reşedinţa, pînă la 1676, în
oraşul Suceava şi uneori oraşul Iaşi.
Cel dintîi episcop al armenilor din Moldova a fost Simion de la Suceava (1506).
Ierarhi armeni se succed pe scaunul episcopal de la Suceava timp de un secol, cînd
reşedinţa episcopală este mutată pentru scurt timp la Iaşi (1607). In 1624 reşedinţa
episcopală este mutată din nou la Suceava, unde este pomenit episcopul Hazar, o
personalitate cu alese însuşiri culturale. Şirul episcopilor armeni se continuă apoi la
Suceava, pînă după Sahak, cînd urmaşul său Minas pleacă în Transilvania.
Cu începere din anul 1691, scaunul episcopal armean de la Suceava rămîne fără
titular şi importanţa Sucevei ca centru spiritual al armenilor din Moldova scade.
După anexarea Bucovinei de către habsburgi, cu toate demersurile întreprinse
la nivel înalt, motivele politice au determinat pe noii stăpînitori ai Bucovinei să nu
îngăduie reînfiinţarea acestui episcopat. în tot secolul al XVIII-lea nu sînt pomeniţi
decît prelaţi în vizită sau în trecere prin Moldova.
5. Pînă în secolul al XlX-lea, autoritatea bisericească supremă a armenilor din
Moldova a fost Catolicosatul de la Ecimiadzin. După această dată Patriarhul armean
din Constantinopol depune toate eforturile ca să aducă pe armenii din Ţările române
sub autoritatea bisericească a sa. în arhiva Episcopiei armene din Bucureşti se găsesc
două enciclice ale patriarhilor armeni Hagop (8 septembrie 1839) şi urmaşul său,’
Asdvadzadur (1 noiembrie 1841) : prima face cunoscut armenilor de aici că comuni
tăţile armene din Bucureşti, Iaşi, Botoşani, Suceava, Roman, Focşani, Tg. Ocna, Galaţi
şi Brăila au fost constituite într-o singură eparhie armeană şi că a delegat ca şef al
acestei eparhii pe arhimandritul Haciatur, iar a doua enciclică o întăreşte întru totul
pe cea dintîi. Faptul acesta, în sine, ar fi putut să mulţumească pe armenii din Prin
cipatele Române, prin aceea că ei s-ar i i găsit de acum înainte regrupaţi din punct
de vedere bisericesc într-o singură eparhie armeană, cu un singur ierarh. Dar el
a

19. Ibidem, p. 93.

20. Ibidem, p. 130.

21. H. Dj. Siruni, op. cit., p. 185.
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contravenea tradiţiilor de veacuri ale poporului armean de la noi, prin aceea că erd
rupt de legătura bisericească cu Catolicosatul de la Ecimiadzin şi era integrat in
jurisdicţia Patriarhatiuilui armean de la Constantinopol.
Aşa se face că, în anul 1843, cînd la conducerea noii episcopii a armenilor din
Principatele Române este trimis de la Constantinopol arhiepiscopul Kevork, care
întîmpină rezistenţa armenilor de aici, iar alte încercări ale Patriarhului armean de la
Constantinopol sînt sortite aceluiaşi eşec. In tot timpul acesta, armenii de la noi au
primit vizitele pastorale ale mai multor prelaţi, fără să mai insiste să aibă în ţară
o autoritate bisericească superioară.
Cînd s-a simţit nevoia unei reglementări a situaţiei cultelor de la noi din ţară,
în situaţia creată de împrejurările politice noi de după cel de al doilea război mon
dial, atunci s-a găsit o cale să se reînfiinţeze şi Eparhia armeană din România cu
atît mai mult cu cît în Legea Cultelor din 22 aprilie 1928, cultul armean era recu
noscut în rîndul celorlalte culte istorice de la noi. Poziţia pe oare a dobîndit-o cultul
armean, prin Legea Cultelor din 1928, a făcut cu putinţă înfiinţarea Episcopiei ArmeanoGregoriene din ţara noastră, printr-o lege din 31 iulie 1931 (Monitorul oficial nr. 177
din 3 august 1931). La. data aceasta se împlineau 530 de ani, de cînd domnitorul
Moldovei, Alexandru cel Bun, dăduse hrisovul pentru înfiinţarea Episcopiei armene
din Moldova.
Prin legea pentru înfiinţarea eparhiei armene, toate comunităţile armene din
România erau adunate într-o organizare centrală, cu sediul la Bucureşti. La cîtăva
vreme au fost ratificate şi statutele acestei noi Episcopii armene (Monitorul oficial
nr. 1286 din 7 decembrie 1931). Cel dintîi şef al eparhiei armene nou înfiinţate din
ţara noastră a fost arhiepiscopul Husik Zohrabian, care a fost recunoscut în această
funcţie prin decretul din 27 X 1931 (publicat în Monitorul oficial nr. 259 din 5 noiem
brie 1931).
Atît arhiepiscopul Husik Zohrabian, cît şi ceilalţi ierarhi armeni care au păstorit
după aceea pe scaunul episcopal armean de la. Bucureşti, au fost personalităţi de
seamă, caire s-au îngrijit nu numai de organizarea cît mai bună a bisericilor armene
din ţară, dar şi de bunele relaţii cu celelalte autorităţi bisericeşti armene din afară,
precum şi de raporturi strînse şi cordiale cu autorităţile bisericeşti ortodoxe din ţară.
O satisfacţie deosebită atît pentru armenii de la noi cît şi pentru ţara noastră
a constituit-o faptul că, Patriarhul Suprem şi Catolicos al Bisericii armene Vasken
Balgian, născut în România, cu studii făcute la Universitatea din Bucureşti, fost şef
al eparhiei armene între anii 1943— 1955 a fost ales întîi'stătător al Bisericii Armene
la Ecimiadzin, oraşul de glorii, dar şi de crunte pătimiri ale vechii patrii armene. De
acolo, Sanctitatea Sa Vazken I întreţine cele mai strînse legături şi se găseşte în
cele mai apropiate raporturi cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, pe care l-a
vizitat în două rînduri, iar legăturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Armeană sînt din cele mai bune de veacuri, iar astăzi, P. S. Episcop Dyrair Mardikian
conducătorul eparhiei armene din Bucureşti, continuă tradiţiile sfinte de veaciuri.
De aceea, la acest popas aniversar, armenii din România, aduc omagiul şi mul
ţumirea lor Patriei adoptive, asigurînd-o de neprecupeţitul efort pentru înflorirea ei
iar Bisericii Ortodoxe Române îi aduc respectul şi admiraţia pentru rolul ei cultural
şi spiritul de-a lungul secolelor.
Arhim. ZAREH BARONIAN

MÎNĂSTIREA “ SFÎNTA ANA“ DIN ROHIA (MARAMUREŞ)
(Cu prilejul aniversării semicentenarului 1926— 15 august — 1976)
Mînăstirea «Sfînta Ana» din Rohia-Maramureş este relativ nouă, dacă o com
parăm ou istoria altor ctitorii mînăstireşti ortodoxe din ţara noastră ; ctitorii boiereşti
sau domneşti.
Aceasta are o origine ţărănească, populară ; ideea a izvorât din sufletul curat
al credincioşilor şi preoţilor, din Rohia, din Ortodoxia lor nealterată de veacurile de
împilare care s-au scurs peste capetele lor ; ea este şi un monument al bucuriei desă
vârşirii unităţii neamului românesc, după unirea Transilvaniei cu ţara mumă, în 1918 ;
un imn exprimat La modul creştin ortodox, ca recunoştinţă şi bucurie pentru împli
nirea speranţelor de veacuri; speranţele libertăţii şi dreptăţii naţionale.
1. Aşezare geografică 1 — Mînăstirea «Sfînta Ana» este aşezată în hotarul comu
nei Rohia, pe una din culmile unei coroane deluroase care este tăiată aproape în
două de rîul Rohia, ce se varsă spre nord în rîul Lăjpuş. Dealul Rohiei are o altitu
dine de peste 800 m, cu lungi ramificaţii spre nord şi răsărit, Îmbrăcat într-o superbă
sarică de stejari şi fagi. Mînăstirea se află, sus pe un mic pinten de piatră al acestei
culmi, cam la 750 m. altitudine, străjuită de fagi seculari şi ferită de vînturile năpraznice care bat deseori dinspre Ţibleş.
#

Strict geografic vorbind, comuna Rohia se află în depresiunea Lăpuşului, numită
de multe ori şi Ţara Lăpuşului. Centrul Ţării Lăpuşului este oraşul cu acelaşi nume :
Tîrgu Lăpuş. Rohia este situată la sud de Tîrgu Lăipuş.
#

«

MÎNĂSTIREA ROHIA, SIMBOL DE MEDITAŢIE
ŞI VIAŢĂ LINIŞTITĂ '
2. Aspecte istorice mînăstireşti şi bisericeşti. — Istoricii sînt de acord că pe
întreg teritoriul Transilvaniei au existat, pînă în 1761, peste 1'50 de mînăstiri orto
doxe, ridicate în general.în jurul satelor. După ce împărăteasa Maria Tereza, la pro
punerea generalului Bucow a d>at groaznicul şi iresponsabilul ordin ca «mînăstirile
de lemn să fie arse pretutindenea, iar cele de piatră să fie distruse», după anul 1761,
monahismul ortodox transilvan a fost desfiinţat de habsburgi.

Acest .război declanşat împotriva locaşurilor de cult ortodoxe a dus la distru
gerea şi l»a dispariţia urmelor multora din aceste mînăstiri construite în general, din
lemn, ca şi bisericile2. Aşa au dispărut şi urmele unor mînăstiri din satele apropiate,
de R o h ia :.4 mînăstiri la Ciueşti apoi la Căşei, Simişna şi Mănăştur. în hotarul satu
lui Rohia, care-1 desparte de satul vecin, Boiereni, la locul numit «Valea Rohiei», a
•

—

^

^

♦

r

1. Toate datele geografice, economice şi sociale au fost luate din : 1) Geografia fizică a R.P.R.
(curs • universitar) al institutului de cercetări geografice din R.P.R. din Ministerul învăţământului, 1955 :
Litografia învăţămîntului (774 pagini).
2. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Mînăstirile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania şi Banat
in secolul al XVIII-lea, în «Biserica Ortodoxă Română», X C III (1975), nr. 1—2, p. 208—213..
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existat o mînăstire, în amintirea căreia sătenii au ridicat o cruce -de (piatră pe locul
în care se ştia din tradiţie că a fost altarul mînăstirii. în conştiinţa ortodoxă a româ
nilor lăpuşeni rămăsese vie şi venerabilă amintirea mînăstirilor. Distrugerea lor a
fost un act de vandalism, violenţă şi ostilitate confesională, des întîlnite ^în istoria
medieya-lă occidentală.
In Rohia, a existat o veche biserică, în sec. XIV, pe locul care se numeşte şi
astăzi «Valea Bisericii» din satul Bătrîn. Satul Bătrîn şi-a păstrat această denumire,
pentru că rohienii s-au retras mai în adîncul văilor muntelui, în sec. X II—XIV, spre
a se feri din calea năvălirii tătarilor, care distruseseră, pe la 1242, frumoasa biserică
cetate din Rodna şi tot înaintau pe Someş iîn sus. Tot aşa în Valea Părînciului, se
păstrează locul Pristolului unei biserici care a existat p/înă în 1803. Au mai existat
două frumoase biserici din lemn, în stil maramureşan, cu turle semeţe : biserica de
lemn din Dîmb (1790), mutată în Leorda-Dej, după 1925, şi biserica de lemn din
Gura Uliţei (1803) mutată şi aceasta în Bloaja-Cavnic, după 1920. Rohienii au cedat
aceste superbe monumente arhitectonice, pentru că la începutul secolului nostru şi-au
ridicat două biserici monumentale din piatră şi cărămidă : 1. Biserica «Naşterea Maicii
Domnului» (1903— 1907) şi 2. Biserica «Sfîntul Nicolae» (1908— 1917), care străjuiesc
cu semeţie vatra strămoşească a Rohiei.
Aici, a fost găsit un manuscris de importanţă deosebită pentru istoria evoluţiei
limbii noastre vechi şi literare, denumit «Codicele Drăganu», datat în 16303.
Ortodocşii rohieni aveau în secolul XV II o carte de învăţătură ortodoxă în
limba română. Prof. Anastasie Popa, din Cluj, crede că această carte de învăţătură
ar fi fost folosită şi la alcătuirea «Cazaniei» de mitropolitul Moldovei, Varlaam. Cir
culaţia maramureşană a acestui Codice şi fixarea lui în Rohia are o adîncă semni
ficaţie pentru legăturile ortodoxe culturale şi naţionale dintre Moldova şi Transil
vania, care au menţinut unitatea neamului nostru.
S-a emis ipoteza, datorită existenţei săsismelor în manuscris, că acesta «a fost
copiat de un sas din jurul Bistriţei». Dar cum afirmă prof. Anastasie Popa, este mai
important faptul că la Rohia se afla cineva în sec. XVII, care ştia să citească şi un popor
dornic să asculte. Tot atît de importantă, ca şi manuscrisul, este şi «Cazania» preo
tului Samoilă Zaharia (1824), din Poiana Vîlcele, filiala Rohiei. Aceste comori lite
rare nestemate ale trecutului rohian trag cortina de pe anonimatul poporului de aici,
dezvăluindu-i strălucitele lui virtuţi lăuntrice, arătîndu-i măreţia în modestie.
t

3.
Neobositul bibliofil, P. S. Justinian Chira, ne dă însemnate detalii istorice, relative la acest
«Codice Drăganu» (Se găseşte la Biblioteca Institutului de lingvistică al Academiei Române, filiala Cluj,
înreg. la nr. 6) ; P. S. Sa care a discutat problema manuscrisului cu prof. Anastasie Popa, a primit şi o
notă scrisă de la acesta, pe care o reproducem pentru importanţa acestui codice : N. Drăganu, Manus
crisul liceului grăniceresc «G. Coşbuc» din Năsăud şi săsismele celor mai vechi manuscrise româneşti,
în «Dacoromania» III, 1923, Cluj, 1924, p. 472—508, numit de mine «Codice Drăganu», în «Cercetări
lingvistice», Cluj, 1965. La p. 472, Drăganu scrie : «Un elev din ţinutul Lăpuşului a dăruit liceului grăni
ceresc «G. Coşbuc» din Năsăud, în primăvara anului 1922, un vechi şi interesant manuscris. - Prietenul
şi fostul meu coleg la acest liceu, Dl. prof. St. Scridon, mi-a atras atenţia asupra lui. L-am primit de
la el pentru a-1 studia, tocmai în ziua în care studenţii universitari dinCl uj ' au bătut placa comemora
tivă pe casa din Hordou, în care s-a
născut poetul Coşbuc».
La p. 474 : «Cu toate că-i
lipseşte rotacismul, manuscrisul pare
a fi de provenienţă nordică.
Aceasta o dovedeşte nu numai1 faptul că s-a găsit în ţinutul Lăpuşului, ci şi nota de pe marginea f. 89
x° de jos : «Janos de la Rohia» şi de aceea de pe f. 107 v° jos : «Această carte este a lui Ciceu Ioan de
la Rohia», căci Rohia se găseşte în judeţul Solnoc-Dobâca, Plasa Lăpuşului,
deci tocmai în regiunea
unde s-a găsit. îi atribuie manuscrisului origine moldovenească. Protos., Justinian Chira, Mînăstirea
Sf. Ana din Rohia, monografie prezentată ca teză de licenţă în teologie la Institutul teologic din Sibiu,
Sibiu, 1967, mss. p. 2$ şi 196, nota 50.
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3.
Ctitoria mînăstirească «Sfîntă Ana» din Rohia. — (Legendă şi adevăr). Zi
direa mînăstirii «Sfîntă Ana» din această comună are la origine două izvoare : a) unul
legendar şi b) altul festiv-istoric.
a) Iată legenda : preotul, Nicolae Gherman, parohul 'bisericii ortodoxe din Rohia,
a avut o copilă, «Anuţa» care a răposat la vîrsta fragedă de 10 ani, în noiembrie
1922. în durerea sa, preotul visa necontenit copila, care îl ruga să facă «o casă Maicii
Domnului, în Dealul Viei», aproape de stejarul lui Pintea.
b) Izvorul istoric : Unirea Transilvaniei cu ţara mamă — vis de milenii al for
ţelor de dincolo de munţi — se împlinise ; bucuria acestui eveniment, precum şi reli
giozitatea credincioşilor, au dus la zidirea mînăstirii.
AmbiJ factori i-au unit pe preot şi pe credincioşi nu numai din Rohia, ci şi din
sadele din jur, care au început lucrarea în 1923 şi au sfîrşit-o, cu multă osteneală şi
cheltuieli comune, în anul 1925, în luna iunie.
Este demn de menţionat faptul că Mînăstirea Rohia este cea dintîi mînăstire
ortodoxă apărută pe pămîntul Transilvaniei, după totala distrugere a mînăstirilor,
din 1762. .

Ansamblul mînăstiresc arăta în 1925 astfel, cum e descris în actul fundaţional...4 :
«acest aşezămînt constătător din o biserică de piatră şi cărămidă, o locuinţă cu o cameră,
edificată din lemn, pentru un monah, o locuinţă pentru cîntăreţ-crîsnic, constatatoare
dintr-o cameră şi cuhnă, precum şi un mic grajd cu şopron de lemn. Toate acestea
sînt edificate pe un teritoriu în mărime de 6 jugăre cadastrale, pădure, situate în
hotarul comunei Rohia, judeţul Solnoc-Dobâca, care formează proprietatea mînăstirii.
La acrivarea terenului, precum şi la edificare am primit şi unele ajutoare...» 5.
în concluzie mînăstirea «Sfîntă Ana» din Rohia este ctitoria unui preot, Nicolae
Gherman, şi a credincioşilor din parohia sa şi din parohiile învecinate.
Biserica mînăstirii are următorul releveu : lungime 17,80 m înălţimea 3 m, lăţi
mea 5,70 m. Temelia este de piatră, iar zidurile de cărămidă, cu ferestruică de-o
parte şi de alta.
în dreptul altarului, are două abside mici, pentru cîntăreţi. Bolta este de cofraj,
din scîndură tencuită. Deasupra pronaosului s-a ridicat o mică cupolă, tot din lemn.
Interiorul nu a fost pictat. în faţă, biserica are un pridvor, ce se sprijină pe patru
stîlpi frontali, deschişi pînă jos, iar pe fronton este pictată în frescă, «Adormirea
Maicii Domnului», în 1936, icoană mare praznicală, pentru că hramul bisericii se ser
bează la 15 august, la Adormirea Maicii Domnului. A fost pictată de Părintele Felix
Dubneac, monah din această mînăstire, pictor, trimis acum în misiune la românii
ortodocşi din America şi Canada.
Interiorul bisericii este numai tencuit şi văruit. Totuşi, încetul cu încetul s-au
adunat o mulţime de icoane, cu diferite scene din viaţa Mîntuitorului, icoane de
sfinţi şi mai ales icoane praznicare, pentru nevoile cultului. Tîmpla bisericii este
simplă, făcută din lemn de brad, de un meşter local, cu icoane litografiate. în fa-ţa
tîmplei, mai jos, sînt două altare (iconostase) cu icoana Mîntuitorului şi a Maicii
D om nului; elementele decorative picturale lipsesc.
Dar ceea ce compensează lipsa picturii şi a ornamentaţiei zugrăvită şi-i dă bise
ricii un aer de puritate, de linişte şi de măreţie unică, de intimitate, siguranţă desine şi ’ apropiere deschisă sînt cblebrele marame şi ştergare maramureşene, care
împodobesc icoanele şi interiorul altarului, ca şi întreaga biserică. Arta ţărănească)
9

•

4. Nr. 3672/18.V I.1952.

5. Protos. Justinian Chira, op. cit., p. 42—45.

»
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a cusăturii suplineşte admirabil .penelul, ba s-a ajuns .pînă acolo, încît artista cusătoare sau ţesătoare a izbutit să prindă în (prosoape şi covoare chipurile Maicii Dom
nului şi al Mântuitorului. Ca motiv ornamental predomină elementul floral viu colo
rat, parcă cules atunci din poienile paradisiace de pe culmile dealurilor. în altarr
deasupra ferestrei de răsărit, se află două prosoape minunate, care au pe ele cîte
doi îngeri, la ambele capete, îmbrăcaţi în costume locale şi cu aripi de vîlnece dun
gate, motive locale de influenţă năsăudeană. Celelalte prosoape au cruci splendid
cusute, într-o coroană de flori, executate cu o rară măiestrie, de artista anonimă.
Pe unele din prosoape există şi numele executantei donatoare, ca şi data 6.
Atît stilul arhitectonic, cît şi ornamentaţia interioară ne arată că biserica este
clădită după modelul caselor ţărăneşti din regiune, căreia i s-au adăugat numai altarul şi turla. De menţionat şi faptul că meşterii zidari au fost toţi din Rohia : Hosu
Vasile, zis Lazlo, cu feciorii lui Ioan şi Alexandru, români ortodocşi.
Preotul Nicolae Gherman, ctitorul principal al mînăstirii «Sfînta Ana», a fost
fiu de ţăran din Rohia, şi preot al bisericii ortodoxe din comună între anii 1900— 1940.
în 1940, în urma odiosului act al Dictatului de la Viena, s-a retras în sud, continuîndu-şi misiujiea în diferite parohii, din România, pînă m 1945, când s-a pensionat. A
decedat în anul 1962, în vîrstă de 85 de ani, şi a fost înmormîntat în oraşul D e j'.
Credincioşii din Rohia îi poartă o duioasă şi neştearsă amintire. A fost un om
de acţiune. Datorită părintelui Gherman, sătenii din Rohia au cumpărat peste 2000 de
jugăre de pămînt, aflate în proprietatea unor mari familii ungureşti, depăşind astfel
criza de veacuri a iobăgiei şi sărăciei.
4. Sfinţirea bisericii «Sfînta Ana». — Cu toate că biserica fusese terminată în
anul 1925, a fost sfinţită de P. S. Sa Episcopul Nicolae Ivan al Clujului, la 15 august
1926, într-un sobor de 38 de preoţi şi diaconi din protopopiatele Cetatea de Piatră —
Baia Mare (Cetatea Chioarului), Lăpuş, Dej şi Bistriţa.
De la Târgu Lăpuş, pînă sus la mînăstire, P. S. Nicolae Ivan a fost însoţit de
un alai de tineri călăreţi, îmbrăcaţi în costume naţionale. Răspunsul la slujbă a fost
dat de corul catedralei episcopale din Cluj. în revista oficială a Episcopiei «Rena
şterea», nr. 35 din 29 august 1926, a apărut un reportaj, în care se arăta că au parti
cipat peste 10.000 de credincioşi din întreg Maramureşul, iar mînăstirea a primit în
ziua aceea donaţii în sumă de 120.000 lei, sumă colosală pentru acele timpuri.
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înfiinţarea mînăstirii, în
şedinţa din 19 noiembrie 1926, comunicată Episcopiei Clujului cu adresa nr. 890/1926,
cu precizarea că mînăstirea să fie numită «Sfînta Ana».
Prin sfinţirea bisericii mînăstirii Rohia s-a reînnodat tradiţia monastică în Tran
silvania, ruptă atît de brutal cu peste 160 de ani în urmă.
i

4

5. Organizarea vieţii monahale în noua
forma embrionară a creştinismului, aşa cum
stăruiau în învăţătura apostolilor şi ân viaţa
ciune... iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi

mînăstire. — Viaţa monahală reprezintă
este descris în Faptele Apostolilor : «Şi
frăţească, în frângerea pîinii şi în rugă
aveau toate de obşte...» (Fapte II, 42— 47).

6. Vezi anexa nr. 1 (Timpla interioară).
7. Merită să fie reţinute cîteva date biografice : S-a născut la 1877, în comuna Rohia. A studiat
gimnaziul fundaţional român, din Năsăud, iar teologia, la Seminarul Andreian din Sibiu, pe care l-a
absolvit în 1899. La 28 noiembrie 1899, a fost hirotonit preot iar la 2 februarie 1900 a fost instalat preot
la biserica ortodoxă din comună. A activat aici ca preot 40 de ani.
In 1936, a îndemnat poporul să obţină castelul grofului Akos Ciszar de la urmaşi, transformîndu-1
în şcoală pentru copii şi în local de primărie. A fost distins cu diferite medalii pentru biserică (Pe
larg la Protos. Justinian Chira, op. cit., p. 47, 99).
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A fost şi este o realizare exem-plară a principiului creştin : Koinonia, comuniunea de
viaţă. Iniţial, cu mînăstirea Rohia s-a petrecut un fapt aparte : exista mînăstire, dar
fără monahi. Ideea de monahism ortodox apusese. Ea trebuia reînviată. Bunii rohieni
îşi zidiseră mînăstire, la îndemnul şi munca personală a preotului lor, dar monahis
mul propriu-zis le era străin, atît ca concepţie, alt .şi ca model de viaţă. Trebuiau
aduşi monahi din altă parte, de unde existau. înţeleptul episcop Nicolae Ivan a
făcut apel la episcopiile de peste munţi, unde viaţa monahală era în floare, să i se
trimită un monah pentru mînăstirea Rohia. Cu adresa nr. 4038//1926 a cerut acest
lucru episcopului de Argeş şi episcopului de Roman. Din fericire, episcop al eparhiei
Argeşului era, în acea vreme, P. S. Sa Nichita Duma, originar din Ţara Lăpuşului, şi
care fusese multă vreme protopop de Tîrgu Lăpuş. Rari episcopi a avut Argeşul care
să întrunească atîta bunătate, înţelepciune, dragoste pentru biserică şi pentru preoţi
şi un desăvîrşit spirit practic, ca episcopul de origine lăpuşeană, Nichita Duma. Sta
tutul meritelor sale, pînă. la episcopat, la care a fost ridicat prin anii 1922— 1923, a
fost o preoţie desăvîrşită, o iubire de neam înflăcărată şi o luptă dîrză pentru unirea
Transilvaniei cu ţara mumă, în anul împlinirilor, al desăvîrşirii unităţii naţionale,
1918. P. S. Episcop Nichita Duma a răspuns imediat apelului şi a trimis la episcopia
Clujului pentru Rohia, pe ierodiaconul Chentirion Sava din mînăstirea Stînişoara,
hirotonit la Cluj ca ieromonah şi duhovnic. în ziua sfinţirii bisericii, ieromonahul
Chentirion Sava a fost instalat în mînăstirea Rohia ca stareţ, şi este primul vieţuitor
monah, după 160 de ani de la desfiinţarea monahismului transilvan.
Aici, s-a trezit într-un ţinut nou ; între oameni noi, ou mentalităţi deosebite, iar
el cu o experienţă de viaţă monahală nematurizată. A avut de luptat şi, cît a putut,
a luptat.
Aşadar, tînărul monah şi stareţ, Chentirion Sava, se găsea în faţa unor pro
bleme subiective şi obiective greu de dezlegat de un singur om. Ani de zile, a făcut
încercări disperate ca Ministerul Cultelor din acel timp să ia posturi în bugetul său,
dar răspunsurile au fost negative. Datoriile contractate în numele mînăstirii de local
nici creşteau vertiginos, prin dobînzile exorbitante, care se adăugau la debitul gene
rai. Episcopia, la o cerere a credincioşilor, a organizat o colectă, prin protopopiatele
sale. în anul 1928 s-a reuşit să se colecteze suma de 25.013 lei, slab paleativ pentru
datoriile grele. Din documentul nr. 1355 din 9 martie 1933, se vede clar că pasivul
.mînăstirii atinsese suma astronomică de 324.737 lei.
între anii 1926— 1931, la mînăstirea Rohia s-au perindat trei stareţi: 1. Chenti
rion S ava; 2. Sebastian S îrca; 3. Severian Grigoresou. Această primă perioadă de
organizare şi trăire a vieţii monahale de aci poate fi caracterizată ca o perioadă de
criză sub toate raporturile: şi material şi duhovnicesc. De remarcat că niciunul din
cei trei stareţi nu erau din regiune : primul de ia Stînişoara, Argeş, ceilalţi doi de
la Mînăstirea Putna. în această perioadă s-a mai construit iîn incinta mînăstirii vechea
stăreţie, iar credincioşii Alexandru Pop şi soţia sa Afinia, au donat mînăstirii un
clopot nou, de 160 kg., în valoare de 25.000 lei. în anul 1928 s-a terminat şi diaconiconul, construit lîngă absida din dreapta bisericii aşa crum există pînă în ziua de
azi. Diaconiconul este folosit şi ca bibliotecă şi loc de spovedit.
6.
Consolidarea şi dezvoltarea mînăstirii. — între anii 1931— 1937, mînăstirea
Rohia se dezvoltă şi se consolidează ca un adevărat aşezămînt monahal, datorită
unui stareţ priceput: protosinghelul Gherontie G u ţu 8. Cînd se afla la mînăstirea
8.
Justinian Chira a întocmit o biografie a acestui vrednic stareţ, din ceea ce a ştiut direct de
1a Gherontie Guţu şi de la foştii ucenici ai acestuia, pe care i-a adus cu sine la Rohia. Gherontie
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Tismana (1930— 1931) a auziit de situaţia mînăstirii Rohia şi, dornic să-şi pună în
valoare lunga sa experienţă monahală, a cerut, printr-o scrisoare adresată episcopului
Nicolae Ivan la îndemnul învăţatului arhimandrit Calinic Şerboianul, să-i
aprobe
transferarea la Rohia; la 17 mai 1931, începe o nouă perioadă în viaţa acestei
mînăstiri.
Din scrisoarea trimisă episcopului Nicolae Ivan, se poate desprinde crezul său
spiritual, cristalizat astfel: «propăşirea sfintei noastre credinţe şi a neamului nostru
... rîvna şi dragostea pentru mînăstiri şi monahism». «Ca stareţ, la Rohia, voi face
din acel loc un nou Sion românesc» 9.
Acesta i-a fost crezul, acestea au fost şi înfăptuirile. Moştenirea primită aici
era de-a dreptul dezastruoasă şi ar fi demoralizat pe oricare altul, în afară de P. Cuv.
Gherontie Guţu. încrezător în aşezarea mînăstirească, lucid şi întreprinzător, stăpîn
pe sine, a examinat realist situaţia, care se prezenta astfel: o datorie de 324.727 lei,
din care 200.000 lei apăsa asupra unui grup de ţărani din Rohia, care giraseră poli
ţele în bancă. Singura salivare ar fi venit din realizarea unei colecte. A iniţiat-o şi
a fost încununată de succes. A trimis misionari pantahuzari în toată ţara, iar după
doi ani, aşa cum făcuse legămînt, adică în 1934, achită prin Episcopie, întreaga sumă
de 324.737 lei şi-l despăgubeşte şi pe părintele Nicolae Gherman cu 15.000 lei, pe
care-i revendica de la mînăstire.
Sub raport economic-gospodăresc, stareţul Gherontie Guţu îmbogăţeşte mînăs
tirea prin cumpărarea a peste 100 jugăre de pămînt şi ridică noi clădiri. Idealul vieţii
sale l-a rezumat astfel : «să muncesc pentru Dumnezeu şi pentru monahism».
în timpul cît a fost stareţ, obştea monahală a crescut ajungînd în 1937 la 14
vieţuitori : ieromonahi, monahi şi fraţi, printre care : Nifon Maftei, intrat în mînăstire
la 5.X.1929, şi mai apoi staieţ şi Ioan Birdaş, intrat în 'mînăstire la 15.IX .1944. Majo
ritatea erau din Ţara Lăpuşului. Idealul de a recruta monahi dintre localnici fusese
atins.
Menţionăm, în special, pe fratele Ioan Birdaş, originar chiar din Rohia, actualul
episcop al Episcopiei de Alba Iulia, care şi-a închinat viaţa monahismului, din fragedă
tinereţe, urcînd prin alese merite duhovniceşti, înaltele trepte ale ierarhiei.
Trebuie relevat şi aspectul vieţii cultural-teologice din perioada 1931— 1937, al
mînăstirii Rohia, Părintele Gherontie Guţu a trimis la Seminarul monahal, de la
Mînăstirea Cernica, pentru studii, şapte fra ţi; Nicolae Matei, Petrei Spinei, Serafim
Donos, Ioan Birdaş, Ilie Bochiş, Augustin Hanganu, Nicolae Ghindea şi Felix Dubneac,
pe care i-a întreţinut la studii din banii adunaţi şi munciţi de el şi de ceilalţi vieţuitori
din mînăstire.
Stareţul Gherontie Guţu s-a stins din viaţă, la 1 august 1937 şi a fost înmormîntat în cimitirul mînăstirii de un sobor de protoierei şi preoţi, plîns de o mare
mulţime de credincioşi din tot ţinutul Lăpuşului. El poate .fi socotit întemeietorul
propriu-zis al vieţii monahale în mînăstirea «Sfînta Ana» din Rohia.
Guţu s-a născut în 1887. Spre a se desăvîrşi în viaţa monahală şi în muzica bisericească, a petrecut un
timp la marile lavre din Kiev (Pecerska etc.), vizitînd şi alte centre monahale din Rusia şi din Basarabia,
în revistele vremii a . fost portretizat astfel : «Ca înfăţişare era impunător, voinic şi bine închegat cu o
căutătură adîncă dar totuşi caldă, plăcea oricui. Barba mare şi căruntă îi dădea înfăţişarea unui patriarh
din icoane. Totul Ia el era ordonat şi cumpănit. Slujbele sfinte erau pentru el sfinte... Şi acest om care
era numai duh şi viaţă, a ştiut să dea duh şi viaţă unui aşezămînt, care era pe cale să apuie... părintele
Gherontie a fost ctitorul al doilea al mînăstirii» (Pr. Augustin Faur, Minăstirea Sfînta Ana din Rohia,
Cluj, 1944, p. 44-51).
Protos. Justinian Chira, op. cit., p. 94—98 şi 200.
9. Ibidem, p. 83—85.
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După moartea sa, viaţa monahală şi-a urmat cursul ei ascendent,’ imprimat de
părintele «Gherontie». Episcopia Clujului a numit ca stareţ al mînăstirii pe ieromo
nahul Teofan Mătăsaru, instalat ca stareţ de protopopul Lăpuşului, pr. Ştefan Gheţe,
la data de 8 septembrie 1937 ; peste un an, stareţul Teofan Mătăsaru cere transferarea.
Predă toată administraţia mînăstirii preotului Nicolae Gherman. Numărul vieţuitorilor
d ii mînăstire se reduse la zece, din pricina evenimentelor care au precedat celui de
al doilea război*mondial.
Din luna iulie 1939 şi pînă la data de 3 septembrie 1940, mînăstirea a fost con
dusă de ieromonahul Ivistion Sava, stareţ.
în urma Dictatului de la Viena, mînăstirea Rohia intră în teritoriul cedat Unga
riei, regimului lui Horty, iar majoritatea monahilor au cerut repatrierea, la mînăsti
rile din România. La 4 septembrie 1940, s-a întocmit un proces-verbal cuhotărîrile
dramatice care s-au luat atunci şi s-a predat întreaga arhivă şi inventarul rămas ierodiaconului Antonie Ciobanu şi monahului Matei Nifon, care au rămas la mînăstire.
«

VREME DE RESTRIŞTE ŞI DE LUPTĂ
7. Viaţa mînăstirii Rohia sub zodia dictatului de la V iena: 1940— 1944.— Această
ruptură tragică din trupul ţării, dictată de puterile fasciste, a adus dezmembrarea
comunităţii monahale din Rohia unde au rămas numai doi monahi, ambii ardeleni.
Nifon Matei era cel mai vechi. Venise în mînăstire, în anul 1929. Episcopia Clujului
îl numeşte, la 10 noiembrie 1940, ca stareţ pe ieromonahul Nifon Matei. în jurul aces
tuia încep să se strîngă tineri din satele lăpuşene. Unii dintre ei mai trăiseră şi în
alte mînăstiri. Pentru curajul lor şi exemplara lor dragoste de neam şi de pămîntul
românesc merită să fie menţionaţi în istoria monahismului local. Astfel, obştea mona
hală din Rohia era formată din următorii vieţuitori, în perioada 1941— 1944 :
1. Ierodiacon Bolchiş Ilie, care s-a reîntors.
2. Ieromonah Gurz Valentin, nou-venit.
3. Ieromonah Birdaş Emilian, (seminarist), actual episcop.
4. Ieromonah Chira Justinian (din Plopiş), actual episcop-vicar.
5. Ierodiacon Ţurcan Grigore.
6. Frate Gherman Nicolae.
7. Ieromonah Nifon Matei, stareţ10.
Acest grup de monahi ortodocşi au format un desăvîrşit grup de rezistenţă orto
doxă şi românească, în acele vremuri vitrege şi întunecate pentru Biserica Ortodoxă
şi pentru Mînăstirea «Sfînta Ana» din Rohia, grup animat de înflăcăratul stareţ —
patriot, Nifon Matei, moţ d<îrz şi imbatabil. Aceşti monahi modeşti au ţinut aprinsă'
torţa credinţei ortodoxe şi i-au însufleţit pe românii de acolo cu binefacerile mîn10.
Scurtă biografie a stareţului Nifon Matei. Ieromonahul Nifon Matei s-a născut în comuna
Scărişoara, satul Gîrda de Jos din Munţii Apuseni, la 8 iulie 1913, din părinţi români ortodocşi. A urmat
şcoala din satul natal, absolvind-o cu nota 10. La 2 octombrie 1929, a intrat ca frate în mînăstirea
Sfînta Ana din Rohia, iar la 24 dec. 1936 a fost tuns în monahism, primind numele de Nifon. La 13 no
iembrie 1940, a fost hirotonit ieromonah de Episcopul Nicolae Colan, care l-a numit şi stareţ al Mînăstirii
Rohia, cu ord. nr. 5632/1940. Contemporanii l-au zugrăvit astfel :: «Părintele Nifon Matei... om înalt şi
subţirel, cu fruntea înaltă şi cu pletele blonde, frumos periate pe moalele capului. Căutătura blîndă şi
tăcută. La această înfăţişare se adaugă şi un cuvînt blînd totdeauna grijuliu, ca nu cumva să spună cu
ceva mai mult decît trebuie... înfăţişarea-i nevinovată, ochii liniştiţi, faţa suptă şi palidă conturată de
o- barbă ce fără nici un artificiu îi împodobeşte faţa îţi aminteşte de chipurile
cucernice din icoane»
CStareţul Nifon, în «Viaţa ilustrată», an. XI, nr. 5, mai 1944, şi nr. 6, august
1942, p. 14—17). La
protos. Justinian Chira, ,op. cit., p. 116 şi 201.

ANIVERSĂRI

—

COM EMORĂRI

767

gîierii şi iubirii, cu speranţa în dreptate, eliberare şi pace. Iată cum descrie această
situaţie un vieţuitor al mînăstirii din acea vreme : P. S. Episcop Justinian Chira :
«între anii *1940— 1944 sub stăreţia ieromonahului Nifon, mînăstirea a îndeplinit o
deosebit de importantă şi frumoasă misjune din punct de vedere bisericesc şi naţional.
Peste ororile războiului şi ale silniciei, peste hotarele despărţitoare de fraţi,
dincolo de tirania nazistă, aici se întrezărea un punct de sprijin, o stea călăuzitoare
în care-şi ancora speranţele toată suflarea românească de aici...» n .
Stareţul Nifon Matei s-a stins din viaţă la 21 iunie 1944, răpus de o boală grea.
Ca şi predecesorul său, a fost înmormîntat la Rohia, cu multă jale. Revistele vremii
au publicat ample reportaje,
cu acest trist prilej, reliefînd esenţa activităţii sale,
astfel : «în cei patru ani cît a condus mînăstirea, din aşezămîntul dat spre gospo
dărire a făcut un focar de lumină ortodoxă, din care se hrănesc sufletele miilor de
credincioşi din satele mai apropiate sau mai depărtate ale ţinutului» 12.
Iar alt reporter nota : «Adormitul în Domnul era moţ din naştere. A îmbrăţişat
de copil viaţa mînăstirească. Devotamentul pentru casa lui Dumnezeu şi rîvna pen
tru desăvîrşirea vieţii duhovniceşti l-a învrednicit să primească darul preaţiei... Cu
îngereasca sa bunătate, cu neadormita sa rîvnă şi cu răbdarea sa de o seninătate
aproape mucenicească, a izbutit să-şi cucerească în scurtă vreme cîţiva colaboratori
din ce în ce mai devotaţi şi să sălăşluiască în cuprinsul sfintei mînăstiri o viaţa
cuvioasa şi de cea mai autentică frăţie creştină» 13.
Din această portretizare, deducem că vrednicul şi generosul moţ care urmase
cursurile seminarului monahal de la Cernica, a fixat în activitatea mînăstirească
patru puncte cardinale orientative pentru întreaga frăţie de acolo: «1. devotament
pentru casa lui Dumnezeu ; 2. rîvna pentru desăvîrşirea vieţii duhovniceşti; 3. bună
tatea îngerească, rîvna neadormită, răbdarea şi seninătatea, în raport cu toată lumea ;
4. frăţia creştină — şi zdroaba călugărească».
în acest tragic răstimp dintre 1940— 1944, aici la Rohia se întărea, pe piatra
credinţei, încrederea în viabilitatea şi triumful românismului. Păcat că acest nobil
suflet de moţ n-a avut parte să retrăiască bucuria eliberării, cum o trăise în copi
lărie, în 1918.
El şi-a format ucenici însufleţiţi şi demni care au adîncit acest mod de viaţă,
comunicat cu căldură numai prin exemplul vieţii personale. Frăţia întemeiată de
stareţul Nifon Matei la Rohia îşi avea cea mai sacră sursă în sentimentul unităţii şi
frăţiei româneşti, ascuţit la maximum de tragedia sfîşierii Transilvaniei, frăţie ai căror
martori erau aceşti modeşti monahi pentru o mai mare parte din trupul sfîşiat al părţii
nordice a Transilvaniei. Ambele sentimente erau sacre : şi credinţa în Dumnezeu şi
sacralizarea patriotismului.
I

MÎNĂSTIREA ROHIA ÎN ZILELE NOASTRE
Perioada 1940— 1944 poate fi socotită, pentru vieţuitorii mînăstirii, perioada unei
veritabile rezistenţe neagresive, o rezistenţă în durerea reţinută şi în speranţa înflă
cărată a păcii şi eliberării. Acesta a fost nucleul legăturii duhovniceşti al frăţiei de
acolo. Zorii speranţei începuseră să se ivească, încă din luna aprilie 1944, cînd toate
forţele patriotice româneşti erau pregătite pentru înlăturarea rezistenţei fasciste orga
nizate în România. Aceste realităţi au fost puternic trăite de unii din. noi,. care au
11. Justinian Chira, op. cit., p. 112.
12. Ibidem, p. 116.
13. «Viaţa ilustrată», an. XI, nr. 7, iulie, 1944, p. 24. La protos. Justinian
117-118.
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şi participat la războiul din vest, după 23 August 1944. Rohienii, şi cu ei monahii
din mînăstire, erau într-o înfrigurată espectativă.
în zorii acestei speranţe, s-a petrecut şi numirea tînărului ieromonah, în vîrstă
de 23 de ani, Justinian Chira, ca sfareţ at mînăstirii, stăreţie pe care a onorat-o cu
abnegaţie şi cu demnitate, timp de 30 de a n i14. Prăznuirea hramului mînăstirii «Ador
mirea Maicii Domnului», la 15 august 1944, s-a desfăşurat într-o atmosferă înălţă
toare. P. S. Episcop Nicolae Colan a fost prezent şi a slujit ca niciodată, cu un fast
deosebit, însufleţit de speranţa iminentei eliberări. Revistele vremii au consemnat cu
mare entuziasm procesiunea credincioşilor de la Rohia, de la 15 august 1944, ca un
preludiu al eliberări.
Obştea monahală era alcătuită din ieromonahul Justinian Chira, în vîrstă de
23 de ani, care era stareţ, dintr-un ierodiacon şi mai tînăr şi din 4—5 tineri, aproape
copii. Episcopul Nicolae Colan, însă, a afirmat : «Sîntem convinşi că... se va forma
acolo un focar de viaţă duhovnicească demnă de tradiţia mînăstirilor româneşti» 15.
Această afirmaţie — speranţă n-a fost dezminţită, ci confirmată din plin.
1

%

8.
O perioadă înfloritoare. — Experienţa amară pe care a trăit-o acest aşeză
mânt, aproape părăsit de vieţuitori, in toamna anului 1940, prin sfîşierea trupului
14.
Stareţul Justinian Chira, s-a născut la 28 mai 1921, în satul Plopiş (azi comuna Surdeşti-Plopiş),
jud. Maramureş, din părinţi ortodocşi români, plugari. Cursurile primare le-a absolvit în satul natal, pe
cele ale Seminarului teologic la Cluj, iar Institutul teologic la Sibiu. La vîrsta de 20 de ani (12 martie
1941) a intrat ca frate în mînăstirea «Sfînta Ana» din Rohia, sub ocupaţia hortistă. A luat aceaslă
hotărîre din dorinţa de a-şi închina viaţa semenilor şi Bisericii lui Hristos. După un an, la 2 martie 1942,
cu aprobarea P. S. Episcop Nicolae Colan, al Clujului, a fost tuns în monahism de ieromonahul Nifon
Matei, stareţul de atunci al mînăstirii, ceea ce a constituit xin moment determinant pentru întreg cursul
vieţii sale. A primit, ca monah, numele de Justinian. La 15 august 1942, a fost hirotonit ierodiacon,
iar la 17 aprilie 1943, ca ieromonah şi duhovnic, de P. S. Episcop Nicolae Colan. între 22 noiembrie 1942
şi 1martie 1943, a fost dus de stăpînirea hortistă în
armată, la Mişcolţ în Ungaria, cu scopul de a-1
obliga să părăsească Transilvania şi locurile sfinte strămoşeşti. Dîrza sa rezistenţă i-a înfrînt pe hortişti
siliţi
apoi să-l trimită înapoi la Rohia. După trecerea la cele veşnice a stareţului Nifon Matei, pentru
calităţile sale duhovniceşti alese, tînărul ieromonah Justinian Chira, care abia depăşise vîrsta de 23 de
ani, a fost promovat ca stareţ al acestei mînăstiri, la 21 iunie 1944, sarcină de mare răspundere pe
care a onorat-o cu desăvîrşită competenţă şi cu o cuceritoare modestie, aproape 30 de ani, pînă în
septembrie 1973, cînd a fost înălţat la treapta arhierească, act firesc de recunoaştere a meritelor sale de
duhovnic şi constructor.
Pe lîngă conducerea mînăstirii, a administrat timp de 15 ani (1944—1959) şi parohiile Rohia şi
Boiereni, cînd a izbutit să cîştige o mare experienţă duhovnicească şi obştească, care l-a făcut să
împlinească interesele spirituale ale poporului credincios. Aceşti 30 de ani de eforturi duhovniceşti ne
sugerează o asemănare palpitantă cu cele 30 de trepte ale Scării Sfîntului Ioan Scăraru, ca trepte ascensive
ale unor virtuţi şi înalte osteneli şi osîrdii de adevărată zdroabă călugărească, cum o caracterizează
graiul transilvănean, pentru dobîndirea desăvîrşirii duhovniceşti.
Activitatea stareţului Justinian Chira a avut două direcţii : a) spiritual-intelectuală şi b) gospodă
rească şi misionar-pastorală rezolvate cu desăvîrşit succes. A tipărit unele articole în revistele de specia
litate, meditaţii şi o carte : Viaţa Prea Curatei Fecioare Maria, Cluj, 1948, Editura eparhială.
Viaţa sa personală s-a împletit şi s-a identificat în mod perfect cu cea a mînăstirii, timp de 30
de
ani. înafară de biserică, a cultivat cu pasiune asimilarea culturii umane şi a izbutit să strîngă o
bibliotecă impresionantă de 16.000 de volume alcătuită din ce este mai de valoare în domeniul teologic
şi din tot ce a apărut în literatura noastră. A fost distins cu diferite ranguri bisericeşti de P. S. Episcop
Teofil Herineanu al Clujului iar Sfîntul Sinod i-a conferit în anul 1967, rangul de arhimandrit, cel mai
înalt din cinul monahal.
în anul 1973, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat la rangul de arhiereu şi l-a
numit Episcop-vicar al Episcopiei Vadului, Clujului şi Feleacului, ca o încununare a unei vieţi duhovni
ceşti autentice şi exemplare şi a unei activităţi obşteşti şi gospodăreşti la înălţimea şi măreţia vremilor
pe
care letrăim (Datele culese din memoriul înaintat Sfintei Patriarhii la 27 III 1973. A se vedea şi
instalarea, în «Biserica Ortodoxă Română», XC (1973), nr. 9—10, p. 948—964.
15. Ibidem, p. 123.
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Transilvaniei, a pus problema unei obşti monahale statornice, legată de mînăstire şi
de localnici. Deşi foarte tînăr, stareţul de atunci, Justinian Chira era frămîntat de
găsirea unei soluţii organizatorice, propunîndu-şi programatic : a) formarea de vie
ţuitori statornici; b) formarea lor culturală şi duhovnicească ; c) deprinderea cu munca
în gospodăria mînăstirii, Apoi şi-a formulat cîteva reguli de la care să nu se abată :
1. Să nu primească fraţi de la alte mînăstiri (principiul statorniciei); 2. Să nu primească pe cei ce veneau cu gîndul să-şi facă o situaţie, sau fugeau de răspundere
în faţa vieţii ori a muncii (principiul lepădării de sine) — aşezămîntul cerea «zdroaba
călugărească» ; 3. Să nu fie primiţi sentimentalii sau decepţionaţii (principiul che
mării, vocaţiei) ; 4. Să fie primiţi numai oameni sănătoşi, din familii cinstite, serioase
şi respectate în satul lor (principiul testării sociale şi al credinţei).
Astfel, s-a format o obşte nouă, cu tinerii din satele din jurul mînăstirii, vred
nici, statornici, legaţi cu toată fiinţa lor de acest aşezămînt, de poporul de aici,
de aspiraţiile, durerile şi bucuriile lui aşa cum a dorit stareţul. Cei ce nu cores
pundeau idealului şi «zdroabei călugăreşti», erau îndemnaţi cu toată blîndeţea să nu
îmbrace haina monahală, «ca mai bine să fie buni creştini, decît monahi slabi, fără
chemare» 16.
Episcopia Clujului a apreciat elogios această situaţie şi a adus laude conducerii.
%

9.
Viaţa moral-duhovnicească. — încă din anul 1946, s-a iniţiat trimiterea cîte
unui vieţuitor la şcoală.
în 1957, mînăstiiea avea trei vieţuitori la Seminarul teologic din Cluj, iar în
1958, patru. Sistemul de vieţuire în mînăstire era cel chenobitic : traiul, munca, rugă
ciunea în comun. Averea era de obşte. Aici, s-au aplicat cu rigoare «Regulele mona
hale» ale Sfîntului Vasile cel Mare, aşa cum s-au practicat în monahismul ortodox
răsăritean, reduse în esenţă la patru : «munca, rugăciunea, studiul şi slujirea aproa
pelui».
La Mînăstirea Rohia, pe lîngă practicarea neabătută a cultului bisericesc mînăstiresc, după regulile tipicului, s-a creat un adevărat cult pentru carte, pentru toate
creaţiile geniului uman, considerate pe bună dreptate ca tot atîtea eforturi sacre în
căutarea şi elaborarea adevărului pentru luminarea spiritului uman. Toate efortu
rile s-au îndreptat, deci, spre luminarea minţii «cu cunoştinţe cît mai variate şi
bogate» — «care să corespundă vremilor noi pe care le trăim» 17.
în chilia fiecărui monah de aici, pe lîngă altarul cu icoane surprinde, oarecum,
biblioteca masivă a fiecăruia, cu sute de cărţi. Această nobilă pasiune le-a insuflat-o
părintele lor sufletesc, Justinian Chira, care crede în lumina Revelaţiei divine şi
în lumina revelaţiei spectrale a gîndirii umane.
Tot în acest centru mînăstiresc de la Rohia, s-au format două personalităţi bise
riceşti, promovate în ierarhia bisericii noastre ortodoxe române, ca episcop şi epis
cop-vicar : P. S. Emilian Birdaş, actualul episcop al Episcopiei de Alba Iulia şi P. S.
Justinian Chira, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului, Clu
jului şi Feleacului; cel dintîi originar chiar din Rohia, iar cel de al doilea dintr-o
comună .apropiată, Plopiş-Surdeşti. Ambii au intrat de tineri în această mînăstire,
însuşindu-şi deplin duhul ei ortodox şi românesc, dar pe noi dimensiuni de colabo
rare şi armonie cu toate confesiunile şi cultele recunoscute din ţara noastră. Un
astfel de aşezămînt care a izbutit să dea bisericii personalităţi de vază, într-un
timp relativ scurt, îşi justifică perfect existenţa.
16. Ibidem, p. 127 (subl. ns.).

17. Ibidem, p. 135.
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MUNCA CINSTITĂ, OBŞTEASCĂ ŞI NEÎNTRERUPTĂ,
ROADE BOGATE
10. Viaţa economică şi gospodărească a mînăstirii, pînă In prezent. —
Monahii de la mînăstirea «Sfînta Ana» veneau aici cu virtuţile tradiţionale ale mun
cii, moştenite şi de la strămoşii lor dacoromani, care au fost mari constructori. Pentru
ei «munca şi rugăciunea», scria Protos. Justinian Chira, sînt ca două braţe ; unul e
îndreptat spre cer, ca să hrănească sufletul, iar celălalt spre pămînt, spre a hrăni
trupul». Mai mult, aşa cum afirma Prea Fericitul Patriarh Justinian, munca izbă
veşte tpe om de orice patimi, de aceea este cu atît mai mult necesară monahului
care trebuie să ducă o luptă dîrză împotriva patimilor. Ea a fost şi este în mare
cinste, la Rohia, ca de altfel în toate aşezările noastre mînăstireşti ortodoxe. Dar
munca nu dă roade, dacă nu este bine organizată. Viaţa din aşezămîntul «Sfînta
Ana» s-a desfăşurat, după un program respectat cu rigurozitate pînă azi. Activitatea
începe la ora 5 şi se'sfîrşeşte la ora 20.
Duminicile şi sărbătorile, programul este schimbat.
în anul 1948, a fost aşezată la şosea, în locul de unde porneşte drumul sus la
mînăstire, o frumoasă poartă de stejar sculptată în stil maramureşan de ieromonahul
sculptor, Nifon Petruş, cu inscripţia din I Ioan IV, 8 : Dumnezeu este dragoste. Ace
laşi sculptor a înzestrat mînăstirea, acum 2 ani, cu uşile de la intrarea în biserică,
din stejar, sculptate măiestrit, în genul brîncovenesc, ceea ce constituie un obiect
de mare valoare artistică.
Problema grea a alimentării cu apă a fost rezolvată de P. Cuv. Sa, Justinian
Chira, prin construirea unui bazin de captare a apei la izvor şi aducerea ei, sus,
cu ajutorul electropompelor.
în anul 1958, s-a construit din cărămidă o clădire mare, mai jos de vatra mî
năstirii, care are şi o mică cupolă în stilul bisericilor lui Ştefan'cel Mare, numită
pînă acum «Mînăstirea nouă». Dar o construcţie deosebită a fost iniţiată în anul
1965: o casă nouă, care este denumită «Casa de stejar», deoarece este construită
din lemn de stejar, într-un stil pur românesc, de o aleasă frumuseţe.
Cea mai importantă realizare din acest timp este electrificarea mînăstirii, în
făptuită în 1972. Electrificarea a făcut posibilă rezolvarea problemei celei mai grele :
problema apei. Timp de 46 de ani, vieţuitori trebuiau să coboare versantul mun
telui, cu înclinaţie cam de 60° la peste 100 m diferenţă de nivel şi să aducă apa
cu găleata, în mîini sau la cobiliţe. Azi o iau de la robinete.
S-a construit o casă nouă, care a fost gata, în exterior şi în interior inclusiv
paraclisul, la o jumătate de secol, de la tîrnosirea bisericii «Sfînta Ana» a acestei
mînăstiri, (1926— 1976).
11. Aspectul ecumenist al lucrării

vieţuitorilor din Mînăstirea

«Sfînta Ana».

Biserica Ortodoxă Română a fost'profund legată de popor, în decursul istoriei
lui, mai ales în lupta pentru dreptate socială şi naţională, dar această trăsătură
esenţială a fost mai evidentă în Transilvania.
De pe poziţiile învăţăturii creştine, s-a adîncit în conştiinţa credincioşilor ideea
şi cauza sfîntă a păcii. Mînăstirea Sfînta Ana şi-a statuat un stil de viaţă bazat pe
«cultură, sfinţenie şi muncă», ca un echivalent modern al monahismului din epoca
patristică.
în această jumătate de secol, ea a luptat pentru ridicarea prestigiului Bisericii
Ortodoxe Române şi a neamului românesc, aici, la graniţa de Nord-Vest a patriei
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noastre, repurtînd
într-un fel
o adevărată biruinţă şi hotărîtă să continue
lucrarea ei duhovnicească pe această sănătoasă dimensiune tradiţională şi obştească.
12. Datini şi colinde în Ţara Lăpuşului. — Creaţia poetică populară maramu
reşeană abundă în balade, legende şi colinde. Atît în colindele mai vechi, cît şi
în cele actuale, temele au rămas aceleaşi, numai în vocabular s-au mai produs modi
ficări în formele dialectale specifice, datorită influenţei limbii literare actuale şi
progresului cultural al poporului. Pentru credincioşi, sărbătoarea Crăciunului este
cea mai mare dintre sărbători:
Sculaţi gazde, nu dormiţi,
Că nu-i vreme de dormit
Ci vreme de prăznuit

Că vine o sărbătoare
Cea mai sfîntă de sub soare

Sărbătoarea Crăciunului a fost multă vreme sărbătoarea celor sărmani, de aceea
era singura care aducea bucurie în sufletele lor :
Răsărit-a, răsărit
Bucurie pe pămînt.
într-o colindă în care se zugrăveşte situaţia socială din trecut, poetul popular
aşează casa neprimitoare a bogatului în mijlocul iadului, iar pe cea a săracului
primitor în mijlocul raiului, în lumina belşugului18.'
Un resentiment plin de tristeţe faţă de lipsa de omenie, simbolizată prin oraşul
Viflaim, se menţine şi în colindele actuale. Iată o frumoasă colindă, culeasă de
părintele Serafim Man, stareţul mînăstirii Sfînta Ana, de la credincioşii din comuna
Boiereni, unde Cuv. Sa a fost paroh o vreme :
Viflaime, V iilaim e!
Viflaime, Viflaime !
Cum de n-ai primit în tine
Pe Fecioara Maria
Să nască pe Mesia ?
N-ai primit tu Viflaime,
în căşile tale bune
Să-i dai un pic de sălaş
Celui mni sfînt copilaş.

N-ai ştiut tu Viflaime,
Cu cîtă dragoste vine
Cea mai sfîntă-ntre fecioare
A ‘ Domnului Născătoare

■

Pat moale şi scutece
l-au dăruit vitele
Lumină i-a strălucit
O stea de la răsărit.
Peştera cea întunecoasă
A fost a Domnului casă
La venirea sa în lume
Din vina ta, Viflaime.

•
într-o altă colindă, evenimentul naşterii este situat
conţinut strict'scripturistic.

în prezent19, şi are un
\

18. Colinde difi Maramureş, colecţia Pr. Bîrlea, 1926.
19. Colinda aceasta este culeasă de maica PetruJ Maria, din Boiereni. Reproducem cîteva strofe
Astă seară pe sfinţit :
Astă seară pe sfinţit
Florile dalbe
Mindră stea ne-a răsărit
După care noi ne-am dus
Florile dalbe
Ca să găsim pe Iisus
Pe fiuţu Măriei
Florile dalbe
In pămîntul Galileii

Pe cel aşteptat de mult
Noi in peşteră-am intrat
Florile dalbe
Şi pe Iisus l-am aflat
Pe iesle de boi culcat
Florile dalbe
De îngeri înconjurat
Noi dacă-ne-am închinat
Florile dalbe

Maica sfintă-atunci s-a dus
Florile dalbe
Către Viflaim în si4s
Pe nimeni n-a întrebat
Florile dalbe
tntr-o peşteră a intrat
Şi-acolo a născut
Florile dalbe
\
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In satul Plopiş, unde se află şi una din cele mai frumoase biserici de lemn din
Maramureş, au fost culese două colinde: una acum aproape o jumătate de veac
şi alta în prezent. în cea mai vechi, străbate o atmosferă de mit şi de basm,
o splendidă autenticitate populară.
Asta-i seara lui Crăciun 20.
Mîndru-şi cîntă un cerb în codru
Dă prin codru-n sus şi-n jos,
Asta-i seara lui Crăciun
Cîtu-i codru de frumos,
Şi-aşa-şi cîntă de nu-i modru,
Găsi cerbul hodinind
Asta-i seara lui Crăciun
Sub tufă de rozmarin
Nime-n lume nu - 1 aude,
încordă puşca să-l împuşte
Asta-i' seara lui Crăciun,
Cerbul prinde-a cuvînta
Numa-o dalbă-mpărăteasă
«Ho, Ho, Ho, nu mă-mpuşca,
Dintr-o dalbă de fereastră.
Că i-o nu-s cine gîndeşti
La împărat o alergat
Io-s Ionu Sîntionu,
înălţate, împărate,
Scoală-te şi fă dreptate
Mîndru-şi cîntă un cerb în codru
Şi-aşa-şi cîntă de nu-i modru
împăratu s-o sculat,
Faţa albă şi-o spălat,
Barbă neagră-o pieptănat,

Nănaşu lui Dumnezeu
Şi m-o blestemat maica
Să fiu fiară-ncordioară
Nouq. ani şi nouă luni
Şi pe-atîtea săptămîni
Cînd acestea plini-le-oi

Jos la lume covorî-oi
Puşca-ntr-umeri-o luat
Slujbe mîndre face-voi
Şi la codru-a alergat.
Pe la praznice frumoase.
Aici sînt tratate popular şi legendar temele Naşterii şi Botezului, căci Sîntionu
(Sfîntul Ioan Botezătorul) este nănaşul lui Dumnezeu, al lui Hristos.
De sub munţii Ţibleşului, au fost culese două colinde care nu mai sînt atît de
vibrante, dar au totuşi frumuseţea lor, în sobrietate şi în simplitate21.
înapoi ne-am inturnat
Pe zăpadă şi pe lună
Florile dalbe
Să v-aducem veste bună.

Şi naşterea lui Hristos
Florile dalbe
Să vă fie de folos...
..........................................

(Satul Boiereni)
20. Auzită prin anii 1932—1940, de la un bătrîn cu numele de Şerban Petru, din satul Plopiş, corn.
Sişeşti, jud. Maramureş, culeasă şi păstrată de Ierom. Filaret Puţ (din mînăstirea Sfînta Ana, Rohia), ori
ginar chiar din Plopiş. Refrenul : Asta-i seara lui Crăciun, se cîntă după fiecare vers.
21. O colindă culeasă din comuna Groşii Ţibleşului, Maramureş, din care reproducem o parte :
Se-aude în 'fapt de seară

De rău şi de păcat.

Al clopotelor cînt

La orişicare casă
*

9

Căci iarăşi vine iarăşi

Se-aud colindători

Iisus pe-acest pămînt

Colinda lor frumoasă

El vine-n leagăn verde

Răsună pînă-n zori :

De îngeraşi purtat

«Sculaţi creştini în grabă

Să spele lumea aceasta

şi vă rugaţi frumos

Gătiţi casele voastre
Că s-a născut Hristos.
Păsărică cîmpului
Şade-n vîrful nucului
Tot cîntă şi ciripeşte
Şi la gazdă-i ciripeşte
C-uîî colac mîndru frumos
De naşterea lui Hristos

Colindă culeasă din comuna Lăpuşul Românesc, jud. Maramureş, de la Mîţ Nicolae :
Mult singe şi apă-a curs
Din Maria s-a născut
Din Maria s-a născut

Pe Domnul Iisus l-a dus

Domnul Iisus pe pămînt

Pe dealul Golgotei-n sus

La Iuda i-a fost urit

Cu suliţa l-a străpuns

Luna s-a îmbrăcat in singe
Soarele a-nceput a plînge
Şi stele încă toate
Nu i-a fost vina de moarte».
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Aceste creaţii care aparţin folclorului au fost elogios apreciate şi de marele
nostru folclorist, Henri Brauner, care a vizitat Mînăstirea Rohia şi ţinutul Lăpuşului,
în august 1972, şi a consemnat în albumul mînăstirii multe consideraţii interesante,
în legătură cu folclorul din ţinut, din care extragem aceste rîn d u ri: «...am rămas
nespus de mişcat de apariţia unor copile din regiunea Lăpuşului, care cîntau cîntece
vechi — socotite de mine de mult uitate — într-un stil regional atît de bine păs
trat, atît de caracteristic şi nealterat cu o măiestrie care' îmi aduce aminte de minu
naţii cântăreţi şi păstrători de folclor pe care am avut fericirea să-i cunosc cu patru
decenii în urmă».
Rohia păstrează şi apără tradiţiile populare, pe care le restituie poporului, ca
un dar din darurile lui sublime şi generoase.
Evident, poporul şi-a cîntat totdeauna şi bucuriile şi durerile, ca şi aspiraţiile
spre mai bine. Praznicile hramului mînăstirii «Sfînta Ana» au fost vizitate de cre
dincioşi din Ţara Lăpuşului, Maramureşului şi Năsăudului şi, aşa cum au creat
colindele, au creat şi folclor religios contemporan ca expresie a bucuriei 21.
Mînăstirea Rohia nu apare ca o insulă izolată. Dimpotrivă. Dintre prot'oiereii
cei mai cu grijă faţă de mînăstire, s-au remarcat protoiereul Ştefan Gheţie (născut
la 1880), care a condus protopopiatul Lăpuş timp de 17 ani (1932— 1949), şi protopo
pul Şuteu Petre, ambii personalităţi de frunte ale Ortodoxiei lăpuşnene, sincer devo
taţi acestui lăcaş şi plini de dragoste pentru biserică şi pentru pătura ţărănească.
Aceştia au dovedit înţelepciune şi tact în raporturile cu acest aşezământ; interesaţi
ca în monahismul local să pătrundă elemente curate, cu viaţă exemplară.
Stareţul Justinian Chira a ridicat mînăstirea pe o adevărată culme. Succesorul
său, actualul stareţ, Ierom. Serafim Man, este un demn ucenic al său, cu o viaţă
duhovnicească puternică, un tip ascetic tebaidian, însufleţit predicator, cu un statut
pastoral parohian exemplar. Acesta este ajutat în activitatea mînăstirească de Ierom.
Antonie Perţa, licenţiat în teologie, cu ,o cultură aleasă şi credinţă neşovăielnică,
inimă şi braţ creator în mînăs;tire, prin voinţa sa dîrză. Viaţa lor curată i-a situat
pe piedestalul încrederii şi respectului poporului credincios.

Pr. Pro!. Nicolae BUZESCU

21. Legendă:
Domnul ruga a primit
Locul s-a descoperit
Loc frumos ca-n paradis«■
Arătat nouă in vis
Pastel
La poalele munţilor
în liniştea codrilor
La Rohia-n codru des
Maica Sfînta şi-a ales
Loc la chipul său cel sfînt

O altă variantă scurtă :
La Rohia loc frumos
Unde-i codru mai umbros
Cu a Domnului Sfînt ştire
S-a zidit o mînăstire
Revenirea uniţilor la Biserica mumă :
Sună clopotul într-una
De la Bixad la Necula
De la Necula-n Rohia
Că azi e Sfînta Maria.

DIN - T i U m M L - B l S e R I C I I ♦NOfVSTRe

ANTICHITĂŢILE CREŞTINE DE LA IZVOARELE
(JUD. CONSTANŢA)*
Problema pătrunderii şi răspîndirii creştinismului în vechile ţinuturi dunărene
şi intra carpatice incluse în hotarele ţării este astăzi mai complexă decît apărea cu
cîteva decenii în urmă.
în momentul de faţă istoricii au renunţait ia punctul de vedere potrivit căruia
creştinismul daco-roman ar fi fost un aport al administraţiei romane, admis ca o nece
sitate i s t o r i c ă î n ciuda lipsei totale a mărturiilor arheologice din această epoca,
nu numai pentru teritoriile fostei Dacii rămasă în afara graniţelor Imperiului dar şi
pentru Transilvania sau pentru Dobrogea, intrată mult mai de timpuriu sub adminis
traţia romană 2.
Totuşi, deşi primele monumente creştine de pe 'teritoriul ţării nu pot fi datate
anterior secolului al IV-lea, răspîndirea noii religii în Scythia Minor şi la nord de
Dunăre poate fi înţeleasă numai în funcţie de raportul — începînd din secolul al
II-lea — între diferitele teritorii ale ţării şi imperiul roman. Creştinismul nu se
putea dezvolta liber în Dacia în timpul stăpînirii romane, dar este îndeobşte cunoscut
astăzi că în această epocă au fost create condiţiile sociale pentru pătrunderea lui în
zona Dunării de Jos şi pe teritoriul fostei Dacii traiane 3.
#

Fără a intra în amănunte politico-economice, amintim că istoriografia consideră
posibilă răspîndirea creştinismului în secolul al IV-lea în fostele teritorii romane de
* Prescurtări folosite :
— AISC= Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj-Napoca.
— SCIV — SCIVA = Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie).
— RHSEE = Revue Historique de Sud-Est Europeenne, Bucureşti.
— DACL = Fernand Cabrol şi Henri Leclercq, Dictionnaire d’archâologie chretienne et de liturgic.
— LRBC = P. V. Hill, J. P. C. Kent, R. A. G. Karson, Lote roman bronze coinage, London, 1972.
1. M. Macrea, în Istoria României, I, 1960, p. 629 ; D. Tudor, Oltenia Romană, 3, 1968, p. 470.
2. In legătură cu lipsa mărturiilor arheologice în Dacia şi Dobrogea : C. Daicoviciu, Există monu
mente creştine in Dacia traiană din sec. II—III ?, AISC, II, 1936, p. 192—209 ; Idem, La Transilvanie
dans l’ antiquite, Buc., 1945, p. 254—257 ; D. Protase, Problema continuităţii in Dacia, în lumina arheo
logiei şi numismaticei, 1966, p. 141—142 ; I. I. Russu, Materiale arheologice paleocreştine din Transilvania,
în «Studii Teologice», nr. 5—6, 1958, p. 312.
3. Diac P. I. David, Coincidenţe şi relaţii generale (indirecte) între tracodaci şi celtobritani, Anglia şi
Dacoromania (sec/ ?—X III d.Hr.), Editura Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă, Bucureşti, 1975,
p. 24—27, 32—35 ; M. Macrea, loc. cit., p. 632.
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la Dunărea de Jos, drept consecinţă a existenţei populaţiilor daco-romane — în
memoria cărora se conservaseră nu numai limba dar şi elementele culturii romane —
situaţiei grele în care se găseau acestea şi legăturilor economico-culturale pe care
continuau să le menţină cu Imperiul 4.
Nu putem trece sub tăcere că interpretarea puţinelor texte ajunse pînă la noi în
legătură cu activitatea misionară la nord de Dunăre, prin caracterul lor echivoc şi
uneori contradictoriu, dau naştere la controverse 5.
Faţă de penuria documentelor epigrafice, mărturiile arheologice trec pe primul
plan, constituind dovezi unice asupra răspîncfirii şi caracterului noii religii. Întrucît
sînt puţine speranţe ca timpul să mai dea la iveală alte texte revelatoare, monumen
tele de cultură materială de factură arheologică continuă să rămînă, în sistemul de
probe ce ne stau la îndemînă, dovada hotărîtoare.
r

*

Aprofundarea cercetărilor şi stabilirea elementelor fundamentale ale problemei
im plică6 deci o acumulare cantitativă de materiale arheologice7 care, sînt răspîndite
pe teritoriul întregii ţă r i8. Proporţia urmelor de cultură materială timpurii este dife
rită 9 de la acele teritorii intrate mai de curînd sau mai tîrziu între graniţele impe
riului, roman, spre zonele controlate doar de romani, sau rămase sub stăpînirea
dacilor liberi.
Că religia creştină a pătruns în Dacia şi Illyric 10, sau că în urma întreruperii
legăturilor cu Illyria, Bizanţului i-a revenit rolul de a întări comunităţile Carpalodunărene1X, va reieşi mai limpede cînd va fi examinat sub aspectul originii, fiecare
vestigiu vechi creştin apărut pe teritoriul ţării.
Ceea ce este valabil pentru epoca în care se constituiesc primele comunităţi
creştine la Dunărea de Jos, îşi păstrează valabilitatea şi pentru epoca feudală timpurie
de după secolul al X-lea, cînd expansiunea bizantină la Dunărea de Jos, după o
absenţă de trei secole, face să se înregistreze un reviriment în viaţa spirituală creş
tină a populaţiilor din această parte a lumii, rămasă romanizată cu toate vicisitudinile
îndurate. Pînă la ultimul război, atît monumentele creştinismului timpuriu cît şi cele
din secolele X II—XIII, înregistrau o frecvenţă destul de redusă. Dacă pentru cea de
%

4. D. Protase, Problema continuităţii..., p. 154.
5. D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche aRomâniei, 2, 1967, In
jurulizvoarelor literare
ale
creştinismului daco-roman, p. 481—496 ; Niceta din Remesiana şi originile creştinisîîiului daco-roman,
p. 497—516 ; Diac. P. I. David, op. cit., p. 39—42.
6. I. Barnea, Monumente de ' artă creştină descoperite pe teritoriul Republicii Populare Române,
I —I I —III, în «Studii Teologice», nr. 5—6, p. 287—310 (I) ; nr. 3—4, 1960, p. 201—231 (II) ; nr. 3—4, 1965,
p. 133-181.
7. I. I. Russu, art. cit., repertoriul obiectelor paleocreştine din Transilvania, p. 313—335 ; D. Pro
tase, Pmblema continuităţii..., Monumente şi obiecte paleocreştine, p. 141 —153.
8. V. Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvensis, p. 30, pl. IX, fig. 2 a-b ; Margareta Constantiniu,
Elemente romano-bizantine în cultura materială a populaţiei autohtone din partea centrală a Munteniei
în secolele V I -V I I e.n., SCIV, 4, 17, 1966, p. 673-674 şi fig. 5/3, p. 674 ; C. Preda, Tipar pentru
bijuterii din secolul al Vl-lea descoperit la Olteni, SCIV, 18, 3, 1967, p. 514 şi fig. 1/2, 4 ; Dan Gh.
Teodor, în Relation between the Autochthonous Population and the Migratori Populations dn the Territory o j Romania, nota 18, p. 159, fig. 2/3.
9. I. I. Russu, art. cit., p. 337 ; Ioan Mitrea,Elemente
şi influenţe bizantine înregiunea centrală
a Moldovei dintre Carpaţi şi Şiret în secolele VI—IX e.n. Comunicare ţinută la Muzeul de ArhcologieConstanja în ziua de 28 oct. 1976. Este prezentată o cruciuliţă de metal alb găsită la Davideni şi datată
în secolul al Vl-lea. Obiectul este mult asemănător cu cel prezentat de noi sub nr. 11. Se păstrează
numai 3 braţe, egale între ele.
10. D. Protase, Problema continuităţii..., p. 154.
11. Ibidem.
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a doua perioadă săpăturile de la Dinogetia şi Păcuiul lui Soare au adus o contribuţie
substanţială 12, situaţia pentru primele secole ale răspîndirii creştinismului la Dunărea
de Jos a continuat să rămînă neschimbată pînă spre începutul celei de a doua jumătăţi
a secolului al XX-lea 13f abstracţie făcînd de monumentele arhitectonice. Teritoriul
dobrogean este presărat, deocamdată aproape exclusiv în centre urbane, cu basilici
creştine 14, aparţinînd de regulă epocii lui Justinian, iar în dreapta Dunării, la Sucidava
(Celei) se cunoaşte singura basilică la nord de fluviu 15. Pentru celelalte teritorii româ
neşti lipsa lor continuă să fie o realitate. Această carenţă este suplinită în parte, dar
în bună măsură, de existenţa unor monumente mai mici dar tot atît de importante
pentru urmărirea evoluţiei noii religii în barbaricum. Suficient să amintim pentru
Oltenia cruciuliţele de la Romula 16 şi Sucidava 17, sau pentru Cîmpia Munteană tipa
rele pentru confecţionat astfel de obiecte de cult necesare uzului personal al credin
cioşilor, găsite la Străuleşti-Lunca18, la Olteni 19 şi la Cîndeşti20, datate în secolul
al Vl-lea. Acestora se mai adaogă, pentru Moldova, tiparul de la Botoşani-Suceava 21
şi cruciuliţa de la Davideni 22. Pînă în prezent tiparele mai sus amintite rămîn singu
rele găsite pe teritoriul ţării. In schimb pentru aceeaşi epocă, un număr neobişnuit
de mare de cruciuliţe (mai mare decît toate descoperirile de pînă acum ivite pe
pămîntul românesc, luate la un loc) provine din sudul Dunării, din ruinele cetăţii
romano-bizantine de la Izvoarele (fost Pîrjoaia) 23.
Cruciuliţele constituiesc numai o parte din totalul monumentelor de cultură
materială date la iveală de resturile înfloritoarei aşezări de la Izvoarele, însemnate
cu pecetea noii credinţe sau în legătură cu aceasta, năruite de tîrnăcopul vremii.
Scurta evocare, în cele ce urmează, a tuturor vestigiilor creştine de la Izvoarele
devine o necesitate şi alcătuieşte un complex de mărturii asupra vechimii creştinis«
mului în această parte a imperiului roman, ceeea ce justifică cu prisosinţă zăbava
noastră în a le înfăţişa adunate la un loc.
*
Intre numeroasele plumburi sigilare comerciale, strînse din prundişul de la Izvoa
rele, aflăm cîteva pe amprenta cărora desluşim combinaţii fantastice de capete omeneşti redate realist sau transfigurate de fantezie, asociate organic cu protome sau
alte părţi de animale (grylli). Cunoscute şi pe geme, într-o vreme cînd în Moesia
şi la Dunărea de Jos se răspîndesc simbolurile gnostice pe astfel de pietre, nu par a
12. I. Bamea, Dinogetia, I, 1967, p. 357—365 (obiecte de cult) ; Petre Diaconu, Păcuiul lui Soare,
1972, p. 160-162.
13. I Barnea, în «Studii Teologice», nr. 5—6, 1958, p. 287.
14. A se vedea bogata ilustraţie la Diac. P. I. David, op. cit.
15. D. Tudor, Prima bazilică creştină descoperită în Dacia Traiană, Iaşi, 1948 ; Idem, Sucidava IV,
Materiale, I, p. 699—701 ; Idem, OR 3, p. 473 ; I. Barnea, RHSEE, XXVIII, 1946, p. 198 ; Idem, Biserica
Ortodoxă Română, LXVI,1p. 173—174 ; Idem, Studii Teologice», nr. 5—6, 1958, p. 297—298.
16. D. Tudor, OR 3, p. 470, un exemplar.
17. Idem şi fig. 147/7, un exemplar.
18. Margareta Constantiniu, art. cit., p. 673—674 şi fig. 5/3; Maria Comşa, în Relation between
the Autochthonous..., p. 171—200 şi fig. 9/1.
19. C. Preda, art. cit., p. 514 şi fig. 1/2, 4; Maria Comşa, în publicaţia citată, fig. 13/2.
20. SCIVA, 2,
1974, p. 292, nota 24.
21. Dan Gh. Teodor, loc. cit., p. 159, fig. 2/3.
22. Ion Mitrea, Elemente...
23. Vasile Culică, Croix romano-byzantines decouverts â Pîrjoaia, Dacia N.S., IX,-1965, p. 419—425 ;
Idem, Obiecte cu caracter creştin din epoca romano-bizantină găsite la Pîrjoaia (Dobrogea), Pontice, 2,
1969, p. 358, fig. 1.
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fi străine de mişcarea gnostică şi ca atare plumburile ajunse .pe malul Dunării ne
obligă să presupunem că primitorii trimiterilor sigilate cu astfel de plumburi — în
afara unor necesare relaţii economice — erau uniţi şi prin concepţiile religioase. Am
avea în felul acesta o mărturie indirectă a prezenţei unor elemente creştine în seco
lele II— III (fig. 1/1—2) 24. Trimiterile atestate prin plumburile vamalo-comerciale nu
sînt excepţii în aşezarea de la Izvoarele căci, pe lîngă cele prevăzute cu reprezentări
fabuloase, cu sens criptografic, alte opt plumburi cuprind scene şi simboluri al căror
sens creştin este evident şi incontestabil. Printre cele mai vechi trebuie să numim
plumbul cu scena lui Daniel în groapa leilor (nr. 1/7) datat în secolul al III-lea25,
plumbul cu simbolul mielului şi chrismă (nr. 1/6) datat în secolul al IV-lea26. Alte
plumburi conţin, printre alte elemente, semnul crucii (nr. 1/3—4, 8), personagii nimbate (1/5, 9), invocaţia KYPIE BON0EI (nr. l/8j sau monograma chi-ro (nr. 1/9)27.
în aceeaşi categorie a mărturiilor indirecte înscriem un lot de plumburi aplicate
în centre cu intensă activitate creştină, prevăzute cu etniconul respectiv : Magnezia,
Laodiceea, Antiochia, Smyrna, Efes (2/1—6). Trimiterile expediate sau supuse taxelor
vamale în aceste centre vor fi conţinut, fără îndoială, intr-o proporţie deloc neglija
bilă, obiecte de cult pentru uzul membrilor unor comunităţi creştine de pe limesul
dunărean. Printre acestea putem să ne închipuim piese votive, obiecte casnice (fig.
3/1— 2, 4 ; 4/2), obiecte de podoabă (fig. 5/1—2).
De un interes deosebit am considerat o plăcuţă de plumb, de mici dimensiuni
(3,8/4,3 cm) în forma literei'T (tau) (fig. 3/1). Micul obiect este prevăzut pe una din
feţe cu un text (fig. 3/1) încadrat într-o tabula ansata şi o reprezentare figurată înfăţişînd un personaj înaripat, cu armură, aşezat, susţinînd pe piept un mare disc în
interiorul căruia se citeşte EIC 0EOC. Pe partea opusă, într-o tabula simplă, se
citeşte 0eo7:e[ji.7i.
Textele nu lasă nici o urmă de îndoială asupra .caracterului creştin al obiec
tului. în lipsa unui simbol din repertoriul creştin am apreciat că forma lui este legată
în mod direct de crucea egipteană (dacă din piesă lipseşte prin deteriorare, partea
superioară, caracteristică pentru acest tip) sau în tau, considerată dreptprima formă
sub care creştinii au înfăţişat ca obiect de cult, instrumentul supliciului lui Hristos.
Am datat piesa în secolul al V-lea30. în situaţia că înfăţişează crucea tau s-ar putea
data cu un secol mai devreme, spre mijlocul secolului al IV-lea. Datarea la sfîrşitul
veacului al IV-lea sau posterior încheierii lui ar putea fi contestată de folosirea în
mod curent în acest timp a crucii guadrata sau a tipului immissa. încă din deceniul
al şaptelea al secolului al IV-lea crucea se întîlneşte pe o monedă de aur de la
Valens 31, ceea ce ne obligă să acceptăm că la acea dată crucea în tau era înlăturată
şi înlocuită de tipul latin 32.
___________________________________

%

24. V. Culică, Pontica, VIII, 1975 — IX, 1976, numerele 43—44.
25. Ibidem, nr. 41.
26. Ibidem, nr. 40.
27. Vidi şi Pontica V III, 1975 - IX, 1976, numerele, 37, 38, 40, 42, 39, 128.
28. Ibidem, nr. 49—62, 116—117.
29. Pontica, 2, 1969, p. 358, fig. 1/1, 4 ; p. 366, fig. 3/2 ; p. 362, fig. 2 ; p. 366, fig. 3/3.
30. în colaborare : I. Barnea—V. Culică.
31. Av. Bust diademat şi drapat, la dr. Rv. RESTITUTOR REIPUBLICAE. Valens ţinînd un stin
dard şi o Victorie pe un glob. în exergă ANTA. în cîmp cruce. Aur. După Carolina Başturescu, în
BSNR, an. X X V - X X V I (1930-1931).
32. Chiar în Egipt, în secolele V —VI, cruciuliţele amulete se înfăţişau sub forma tipului
latin
(DACL, voce plomb, col. 1215, fig. 10372/2).
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Fie că piesa respectivă este un obiect de cult destinat unui lăcaş — ceea ce
este mai puţin -probabil — fie că este un obiect personal cu caracter apotropaic
sau de recunoaştere, valoarea ei pentru istoria pătrunderii şi răspîndirii creştinismului
pe pămînturile româneşti este deosebită, puţind fi printre primele şi puţinele vestigii
care atestă în mod direct prezenţa creştinilor la mijlocul secolului al IV-lea la hotarul
dintre Moesia Secunda şi Scythia Minor. Inventarul vestigiilor paleocreştine din zona
carpato-dunăreană, nu cunoaşte pînă în prezent vreun obiect în forma crucii egiptene
sau a tipului în tau.
Firul început cu plumburile prevăzute cu figuri fantastice sau groteşti, trecînd
prin plumbul cu imaginea lui Daniel în groapa leilor şi continuînd cu plumbul cu
simbolul mielului şi monogramă chi-ro (trasată cu unele particularităţi) şi cu cele
lalte, întregeşte imaginea reconstituită a prezenţei creştinilor într-o zonă citată pen
tru persecuţii religioase sub împăraţi anteriori lui Constantin cel Mare, dar pentru
care nu se cunosc mărturii arheologice.
într-o perioadă cuprinzînd secolele V— VI am datat obiectele de uz casnic,
printre care, catarame şi opaiţe (fig. 3/2, 4— 5) sau podoabe (fig. 5/1) şi amulete
(fig. 5/2) din metal preţios.
Cele două piese fragmentare, tăiate din calcar, socotite de noi ca făcînd parte
din inventarul obiectelor de cult ale vreunui lăcaş creştin34, în măsura în care
atribuirea lor se va confirma, ar putea fi datate într-o perioadă cînd în concepţiile
religioase predomină orientarea spre o viaţă austeră, lipsită de fast, cu unele remi
niscenţe eseniene.
Aplica cruciformă (fig. 3/3) va fi împodobit o casetă cu lucruri preţioase ale
unui credincios din veacurile V—VI 35.
Pe un rest de cărămidă (fig. 4/1) se vede zgîriată în ipastă crudă, imaginea unui
peşte, păstrat fragmentar, dar uşor de întregit. Caracteristicile pastei ceramice sînt
obişnuite epocii posterioare secolelor II— III. Cunoscut fiind că .imaginea peştelui
ascunde în creştinismul timpuriu însăşi imaginea lui Iisus, putem presupune că meş
terul cărămidar aparţinea unei comunităţi creştine, fie că era militar într-o formaţie
detaşată pe -limes, sau numai producător particular.
Insistăm asupra cruciuliţelor publicate anterior56 numai în măsura în care
această necesitate se va contura în timpul examinării caracteristicilor celor care
sînt încredinţate acum 'întîia oară tiparului. Ne referim îndeosebi la piesele de sub
numerele 24— 31.
m

Examinarea celor 30 de, cruciuliţe, la care am adăugat aplica de metal alb
(fig. 3/3) şi un pandantiv tăiat din plumb, prevăzut pe ambele feţe cu semnul crucii
(nr. 15, fig. 8/30), evidenţiază aspecte asupra cărora socotim util să stăruim 37.
33. Pontice, 2, 1969, p. 361-362, 367.
34. Ibidem, p. 368-370.
' 35. Ibidem, p. 367 şi fig. 1/3, p. 358.
36. Dacia, N.S., IX, 1969,p. 419—425 ; Pontice, 2, 1969, p. 355-356-359 ; SCIVA, 2, 1974, p.
291.
37. Caracteristicile sumare ale pieselor sînt consemnateîn planşa nr. I. în scopul unei bune folo
siri a indicaţiilor din text precizăm că atunci cînd ne-am referit la cruciuliţele publicate anterior, le-am
desemnat cu numărul de ordine din publicaţiile respective, indicate şi în planşă în coloana 1. Cînd
ne-am referit la fotografiile din prezenta publicaţie am indicat numerele din coloana 2, o nouă nume
rotare a fotografiilor fiind impusă de motive tehnice. Pentru încadrarea cruciuliţelor care nu au mai
fostpublicate pînă la articolul de faţă, am acordat numere în continuarea celor publicate cu arătarea
că am dat numărul 23 cruciuliţei publicată în SCIVA. Am admis o singură excepţie, pentru
aplica
cruciformă din Pontice, 2, 1969, pe care am adăogat-o după numărul 31, fără a o numerota.
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Materialul clin care au fost confecţionate cele 32 de piese cruciforme este :
plumbul (27 piese); argintul (3 piese) şi bronzul (3 piese). Au fost folosite trei tehnici :
turnarea în tipare (20 plumb, 1 argint, 2 bronz), decuparea din foaie metalică (5 plumb,
2 argint, 1 bronz) şi ştanţarea (1 plumb). Un număr de 19 exemplare turnate din
plumb, cu ornamente reliefate în formă de «perle evidenţiază utilizarea a 9 tipare
diferite. Alte două piese de plumb (nr. 2 şi 29) şi două de bronz (nr. 17 şi 30) au
fost turnate în alte 4 tipare. împreună cu tiparele folosite la turnarea cruciuliţelor
de plumb şi cu ştanţa amintită, numărul tiparelor întrebuinţate se ridică la 13.
Varietatea tipurilor
parte dintr-o comunitate
apreciabil. Piesele tăiate
16, 31) ne poartă gîndul
privite cu dezinteres.

constituie un indiciu că purtătorii micilor obiecte au făcut
destul de dezvoltată, a cărei existenţă a continuat un timp
din plumb sau din bronz cu discutabilă îndemînare (nr. 15—
la elemente monahale pentru care valorile pămînteşti erau

Dintre piesele de plumb o menţionare deosebită acordăm exemplarului cu re
prezentarea simbolului mielului şi a păunilor funerari (nr. 2 şi fig. 7/2 ; 4/2), execu
tate îngrijit. Poate fi o piesă provenită din import. Pentru crucea de bronz de sub
nr. 30, prevăzută cu terminaţii rotunde în fiecare vîrf al braţelor şi cu cercuri
împunse atît în terminaţii cît şi pe braţe, găsim apropieri în cruciuliţele turnate sau
figurate pe obiecte de metal şi ceramică, datate în secolele IV— V, V— VI sau
IV— VII 3S.
O cruciuliţă de plumb (4/2,7 cm), puţin mai mare decît cele de la Izvoarele
(excepţie nr. 10) găsită la Alexandria Egiptului, cu capetele braţelor evazate, asemă
nătoare cu piesele de la Izvoarele, dar neperlată, a fost datată în secolele V— V I 39.
Exemplarele de sub nr. 24— 31 nu au mai figurat în publicaţii. Parte din ele
sînt lucrate cu tiparele folosite la realizarea unora dîntre cele ,cunoscute (ceea ce
reiese şi din planşa nr. 1). Exemplarul nr. 24 nu diferă de numerele 5— 6, 11, 20.
Exemplarele 25—26 sînt identice cu nr. 8. Exemplarul nr. 31 a fost decupat stîngaci
dintr-o foaie de plumb.
Dintre piesele inedite, două vor prilejui discuţii mai ample (nr. 28—29).
Nu cunoaştem cum arătau cruciuliţele purtate la gît de martirii prigoanelor
lui Diocleţian, cătreînceputul secolului al IV-lea40 şi nici nu avem siguranţa că
ştirea reprezintă altceva decît un deziderat al martirologilor. O serie de monumente
de
artă creştină — ca de pildă unele sarcofage aflate la Roma şi datate către
sfîrşitul secolului al IV-lea41 — înfăţişează tipul latin, uneori de mărimea persona
jelor. Pe monedele împăraţilor romani din secolele al IV-lea şi al V-lea42 sau pe
38. DACL, plotnb, col. 1215, fig. 10372/1 ; 10400/5. Collection Helene Stathatos, III, Objets antiques et byzantins, Strasbourg, 1963, p. 290 şi fig. 241 ; pl. XLVI ; O. Dalton, Catalog of Early Cristian
Antiquities, London, 1901, p. 150, fig. 821, datată sec. IV —VII (p. 139) ; pl. XXIV, fig. 397, sec. VI.
39. DACL, plomb, col. 1215, fig. 10372/2.
40. H. Leclercq, Manuel d’archealogie chretienne, Paris, 1907, p. 369. Louis Brehier, Les origines
du crucifix dans l’ art religieux, p. 21 : folosirea crucilor pectorale pare foarte răspîndită în secolul
al V-lea.
41. Andre Grabar, Le premier art chretien, Gallimard, 1966, fig. 283—285.
42.
Exemple (cu emisiuni numai din Constantinopol) : Valentinian, Valens, Gratian (emis. 367—375)
LRBC nr. 2103—06 ; Theodosius I (em. 378—383), nr. 2129—30 ; Valentinian II, Theodosius I, Arcadius
(em. 383—393), nr. 2171—73, 75, 76, 77—82 ; Theodosius I, Arcadius, Honorius (em. 393—395), nr. 2198—
2201 ; Eudoxia (em. 400), nr. 2218, 22204
Marcian (em. 455—457), nr. 2250 ; Leon I (em. 457—474),
nr. 2269.
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ceramica ştampilată din secolele V—VI, se întîlneşte în mod curent crucea latină
— simplă sau monogramată — şi numai excepţional crucea greacă (quadrata) 43. Dar
crucea nu figurează la Clement din Alexandria44 .printre cele mai vechi simboluri
creştine. Nu pare departe de adevăr deci ipoteza potrivit căreia crucea a început
să fie adoptată de creştini ca obiect de adoraţie, cu caracter apotropaic, numai
după ce, în timpul lui Constantin cel Mare, -a fost descoperită crucea răstignirii
şi imaginea ei s-ar fi arătat pe cerul tulbure al ConstantinopoluLui45. Porumbelul,
peştele, corabia în plin vînt, ancora, pescarul, enumerate de numitul alexandrin, sînt
simboluri legate de o atitudine dinamică a credinţei faţă de viaţă, spre deosebire
de cruce — care evocă aspectul meditativ de unde trebuie să admitem că vechii
creştini puneau mai mult preţ pe latura pozitivă şi mai puţin pe actul răstignirii şi
învierii, elemente eshatologice şi mesianice. Sau trebuie să vedem în simbolurile cu
înţeles ascuns un mijloc de comunicare al cărui sens era limpede doar pentru ini
ţiaţi, măsură dictată de poziţia autorităţii de stat faţă de organizaţiile creştine, nere
cunoscute.
Dar deşi arta monumentală reproduce instrumentul răstignirii creştine încă de
la sfîrşitul celui de al IV-lea veac46, cimitirele creştine din acelaşi secol cercetate
pe cuprinsul Sciţiei Mici (Mangalia— Constanţa—Axiopolis) nu au dat la lumină
simboluri cruciforme, nici ca monumente funerare, nici ca obiecte de c u lt47. Cru
ciuliţa de sîrmă de bronz din mormîntul creştin de la Tomis48 a fost datată în seco
lele V— VI, iar crucea de piatră de la Lazu în secolul al Vl-lea şi începutul seco
lului al VlI-lea49.
Aşadar, deşi teoretic cruciuliţele destinate a fi purtate de către credincioşi
ataşate de un şnur petrecut în jurul gîtului sau gravate pe inele, ar putea fi întîi-.
nite în inventarul de cult din a doua jumătate a secolului al IV-lea, este mai indicat
ca .atribuirea celor provenite din diferite descoperiri întîmplătoare, să se facă cu
prudenţă. Aceasta ou atît mai mult, dacă nu ignorăm că numărul neobişnuit de mare
de cruciuliţe găsite pînă în prezent la Izvoarele— Pîrjoaia, nu poate fi conceput în
afara unei comunităţi creştine bine închegată şi deci ou o apreciabilă existenţă în
timp, ceea ce denotă organizarea riguroasă şi poate chiar grad în ierarhia creştină.
Străvechiul instrument roman de execuţie, căruia creştinismul i-a acordat rol
de simbol, a tatonat o diversitate restrînsă de forme pentru ca în cele din urmă
crucea zisă latină să cunoască cea mai largă răspîndire. Avîntul zelos al fanteziei
giuvaergiilor şi meşterilor făurari a trebuit fără îndoială să fie temperat uneori, de
rigiditatea şi sobrietatea impusă de canoane, pentru a nu fi sacrificată simplitatea şi
unitatea, caracteristici de ritual esenţiale cel puţin pentru creştinismul primar.
Crucile turnate din plumb sînt de cele mai multe ori împodobite cu reliefuri
perlate. O cruciuliţă de bronz are incizat pe faţă semnul crucii (nr. 17), iar una din
argint a avut fixată în centru o aplică, probabil o piatră semipreţioasă, desprinsă
din vechime (nr. 18).
—

1

ţ

43. Ex. LRBC, nr. 2250.
*
44. Clement din Alexandria, cartea III, cap. XI, în Migne, seria părinţilor greci, V III, 633, citat
după Andre Grabar, op. cit., p. 287.
45. Em. Popescu, SCIV, 4, 1965, p. 707 (cu bibliografie).
46. Andre Grabar, op. cit., fig. 283. Em. Popescu, SCIV, 4, 1965, p. 707.
47. V. Culică, Pontice, 2, 1969, p. 359. C. Cîrjan, Un mormînt creştin descoperit la Tomis, Pontica,
3, 1970, p. 387.
48. C. Cîrjan, art. cit., p. 383—389, fig. 3.
49. Em. Popescu, Descoperirile arheologice de la Lazu, Studii Clasice, 7, 1965, p. 251—261.

Fig. 91. — Plumburi comerciale cu simboluri gnostice şi creştine
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Majoritatea sistemelor de agăţare lipsesc — de -regulă cu braţul pe care se
aflau — dar cele păstrate la piesele turnate din plumb fac deplină dovadă de modul
cum erau folosite micile obiecte de cult. Obişnuit ele sînt prevăzute cu o tortiţă oare
continuă extremitatea braţului superior, aşa cum se vede la exemplarul publicat sub
nr. 1. Obiectul, bine conservat este o cruce latină, cu trei braţe egale, cel inferior
mai lung. Tortiţa fiind foarte îngustă şi ne ornamentată, se detaşează net de corpul
crucii, împodobit cu perle şi cu stea în centru. Alte piese însă — şi numim pe cele
publicate sub numerele 5— 8 — au tortiţele mai late şi prevăzute cu perle ca şi restul
crucii; de regulă 4 perle, din care una între cele două perle din extremitatea bra
ţului superior, de care se găseşte ataşată tortiţa. La -o examinare sumară orificiul
de pătrundere al şnurului apare înconjurat de 6 perle, înglobîndu-le şi pe cele care
în mod firesc împodobesc extremitatea braţului superior.
Exemplarele numerele 3—4 şi 27 aduc modificări ale tortiţei în sensul că aceasta
devine foarte lată, creşte în diametru şi face corp comun cu braţul cruciuliţei care
acum pare terminat printr-o măciulie. Perla din capul 'braţului este distribuită pe
tortiţă iar golul tortiţei este înlocuit cu un orificiu de dimensiuni reduse în -aşa fel
că tortiţa nu se mai detaşează vizibil de restul crucii. Linia de contur a extremităţii
braţului, suficient de pronunţată la fragmentul cu nr. 8, dispare. Cuprinzînd deci
şi tortiţa, braţul superior se lungeşte considerabil, depăşind în lungime braţul infe
rior care, ila crucea latină este simţitor mai -lung decît celelalte, deosebind tipul res
pectiv de crucea greacă.
Deci, printr-o activitate tehnică s-a ajuns involuntar la modificarea esenţială
a simbolului cu caracteristici impuse de corelaţia cu corpul omenesc, căci este bine
cunoscut că semnul crucii se inspiră din corpul omenesc închipuit cu braţele des
chise lateral şi cu picioarele apropiate. Dar modificarea echilibrului semnului crucii
ar fi rămas un simplu accident tehnic dacă s-ar fi limitat numai la piesele cu decor
perlat executate prin turnare. Unele temeiuri însă ne îndreptăţesc să admitem că
noua formă a depăşit’ faza de produs fortuit, fiind însuşită şi multiplicată cu 'bună
ştiinţă.
In adevăr, dacă iniţial alungirea braţului superior s-a produs incidental, în tim 
pul procesului de elaborare a tiparului, la un moment dat s-a apreciat că alun
girea anormală a acestui braţ în dauna celui inferior — care se scurtează cores
punzător, devenind egal cu celelalte — răspunde cerinţelor noi ale esteticii ritualului
Ne vom folosi de cele două cruciuliţe inedite — amintite mai sus — spre a
exemplifica susţinerea noastră.
Primul exemplar (nr. 28) este executat manual dintr-o foaie de plumb puţin mai
groasă de 1 mm. Braţele laterale şi cel inferior, măsurate din centrul de unire, au
cîte 5 mm. Extremităţile sînt crestate în unghiu. Braţul superior se lăţeşte uşor,
sfîrşindu-se curb la o lungime de 15 mm şi incluzînd spre capăt un orificiu pentru
şnur. Obiectul întreg măsoară 20 mm, braţul superior fiind deci de trei ori mai
lung decît celelalte.
Al doilea exemplar (nr. 29) măsoară în înălţime tot 20 mm dar braţul superior
are 13 mm, faţă de numai 7 mm cît măsoară celelalte. Piesa a fost mai de grabă
stanţată decît turnată, căci nu prezintă nici o urmă de peduncul sau alte indicii ale
turnării. Spa/tele este neornamentat, în schimb .faţa este împodobită cu un cartuş
oval — rotund la capătul superior şi ascuţit la cel dinspre centru — care acoperă
şi delimitează braţul superior. Trei cercuri îndeplinesc acelaşi rol pentru restul bra$
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ţelor. în interior cartuşul închide o linie verticală, în timp ce în centrul cercurilor
se găseşte cîte un punct. Centrul de unire a braţelor este de asemeni marcat printr-un punct. In braţul superior a fost practicat, după ştanţare, orificiul prin care s-a
petrecut un ineluş de bronz.
Este suficient de vizibil că .ambele exemplare îşi au origina în cruciuliţele tur
nate, cu tortiţa perlată. Ele constituie, fără îndoială, un tip neobişnuit
de cruce.
Deci, pe baza materialului arheologic stabilim apariţia unui tip necunoscut de oruce,
derivat din crucea latină cu ornamente perlate şi tortiţă, cu categorii intermediare
în care tortiţele încep să facă corp comun şi inseparabil cu restul crucii. Existenţa
categoriilor intermediare ne îndreptăţeşte să admitem că noul tip a luat naştere la
Izvoarele. Puţinătatea cruciuliţelor date la iveală, atît la sud cît şi ,1a nord de Dunăre,
lipsa din aîLte aşezări a obiectelor similare cu noua caracteristică, sînt
obstacole
încercării de a aprecia asupra ariei de raspîndire sau a perenităţii tipului discutat.
Aceleaşi motive stau piedică dorinţei noastre de a cunoaşte în ce măsură noua formă
a căzut în desuetudine sau a făcut, la un moment dat, obiectul unor interdicţii cano
nice. Ar fi normal să înclinăm către ultima ipoteză dar, pentru moment, nu ne stă
în putinţă să o argumentăm.
Oricare ar fi realitatea, inovaţiile în materie de simboluri religioase nu se
pot ivi şi nu pot atrage atenţia decît în aşezări importante, durabile şi cu intensă
activitate economică şi religioasă, în care au fost resimţite nuanţări de ritual. Cunoş
tinţele noastre despre caracterul comunităţilor religioase de la Dunărea de Jos sînt
lacunare.
Procesul evolutiv — de la crucea latină cu perle, la cruoea neobişnuită — va
fi consumat o cîtime de timp, dar martorii despre valoarea ei lipsesc. Unicul exem
plar aflat în mormîntul tomitan, datat pe întinderea a două secole (V— VI) nu-şi
are corespondent tipologic în nici una din piesele de la Izvoarele, aşa că singurele
repere de apropiere din zonă, rămîn ceramica de lux cu decor ştampilat, abundentă
la Histria 50 şi Tomis51, oît şi tiparele găsite în spaţiul nord-dunărean, la StrăuleştiLunca 52, la O lte n i53 şi la Cîndeşti 54.
#
Cruciuliţele de bronz de la Romula şi Sucidava55 au •primit o’ datare elastică
(sec. IV—VI), sînt reduse ca număr — două t— şi nu se leagă din punct de vedere
tehnic de exemplarele mai numeroase de la Izvoarele.
Cercetătorii ceramicei ştampilate din Scythia Minor citaţi, sînt de acord că
simbolul crucii apare în a doua jumătate a secolului al IV-lea, dar constată o per
sistenţă a lui pe ceramică pînă la sfîrşitul secolului al Vl-lea. In ce priveşte poziţia
cronologică a tipului grec faţă de crucea latină, se reţine că la Tomis se află printre
cele mai timpurii exemplare, în timp ce la Histria între exemplarele tîrzii.
Este de menţionat totuşi că ceramica romană tîrzie cu decor ştampilat de la
Tomis, nu conţine în grupa I (cea mai timpurie, datată între anii 360— 450), nici o
ştampilă care să redea semnul crucii. Abia în grupa următoare care cuprinde aproxi
50. Idem, SCIV, 4, 1965, p. 694-724.
51. Gh. Papuc, Ceramică romană-tirzie cu decor ştampilat descoperită la edificiul roman •cu
din Tomis, «Pontica», III, 1973,
p. 152—192.52. Margareta Constantiniu, SCIV, 4, 1966, fig.
53. C. Preda, SCIV, 3,
1967, fig. 1/2, 4, p. 514. Suzana Dolinescu Ferche, Aşezări din
III—VI e.n. în sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca, 1974, fig. 122/2, 4.
54. Inedit. Citat de P.
Diaconu, SCIVA, 2, 1974, p. 292, informaţie deţinută de la V.
rescu (nota 24).
55. D. Tudor, OR 3, 1968, p. 470.
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mativ cea de -a doua jumătate a secolului -al V-lea (440— 490) îşi fac apariţia crucile
de tip grec, pentru ca numai în grupa a treia (470—580) ambele tipuri să devină
numeroase şi variate.
Pentru crucile de la Izvoarele s-a propus datarea în secolul al V-lea şi al
VI-lea56, ultimul termen (fiind impus de împrejurarea că la începutul secolului al
VII-lea aşezarea este definitiv părăsită.
Deşi cruciuliţele de plumb şi în special cele prevăzute cu ornament «perlat nu
au nici o legătură directă cu simbolurile aplicate pe ceramica respectivă, apreciem
că unele sînt replica celorlalte, că abundenţa atît a unora cît şi a altora, constituie
o dovadă -a coexistenţei lor în ti«mp. Şi în măsura în care observaţia nu va putea
fi dezminţită, va trebui să admitem că piesele selecţionate de noi se plasează în
partea a doua a perioadei acceptată pentru existenţa crucilor aplicate prin ştampilare pe ceramică, ^altfel spus, în grupa <a treia stabilită pe baza descoperirilor de la
Tomis. De fapt către o datare în secolul al Vl-lea ne^am gîndit în anul 1965, cînd
făceam legătura cu bazilica de la Izvoarele şi cu epoca lui Justinian 57.
Celălalt element de comparaţie — tiparele găsite în Cîmp ia Munteană — nu
contrazice datarea propusă de noi. Tiparul de la Olteni pentru turnat bijuterii, redă
o cruce destul de asemănătoare cu un exemplu ştampilat pe un vas ceramic de la
Tomis58, asemănare sprijinită pe divizarea suprafeţelor în pătrate ornamentale. Una
dintre cruciuliţele fragmentare de la Izvoarele, publicată de noi în anul 1965 (nr. 13)
prezintă la rîndul ei unele despărţituri în pătrate, care amintesc întrucîtva de orna
mentele precedentelor.
\
Monografia privind cercetările de la Dulceanca 59, omite să precizeze în ce m ă
sură tipa.rul de la Olteni, de oare se ocupă la un moment dat, poate fi considerat
creştin, iar Petre Diaconu înclină să-l considere destinat exclusiv producerii de po
doabe, de caracter laic, sprijinit pe împrejurarea că pe valva păstrată se mai află
gravat, pe partea opusă, negativul unei oare cari bijuterii 60.
■Este de netăgăduit că aceste prezenţe nu constituie prin ele însele dovada
indiscutabilă a existenţei comunităţii creştine. Nu este însă mai puţin adevărat că
modul de gravare al celor trei cruciuliţe de pe tiparele de la Străuleşti-Lunca, Olteni şi Cîndeşti, evidenţiază un incontestabil caracter creştin, pe care nu ar fi putut
să-l imprime un meşter gravor necunoscător al acestui cult şi -al canoanelor lui.
De unde convingerea că într-adevăr gravorii tiparelor au fost creştini.
%

%

La rîndu-ne am reflectat că nici un alt element arheologic nusprijină
ideea
creştinismului populaţiei de la Dulceanca şi împrejurimi, pînă cînd iminenta desco
perire a necropolei din secolul al Vl-lea va prilejui culegerea unor preţioase in
formaţii cu privire la ritul şi ritualul de înmormîntare şi va arunca lumină asupra
caracterului etnic aii celor care au trăit şi s-au înmormîntat în zonă. Dacă totuşi
nu va fi posibilă argumentarea în favoarea unei populaţii creştine, va trebui să
acceptăm că tiparul respectiv a pătruns, la nord de Dunăre, din sud şi a străbătut
spaţiul muntean, eventual vehiculat de un meşter bijutier sau — dat fiind că în
aşezările limitrofe nu s-au găsit podoabele pe care le anticipează tiparul — în urma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56.
Dobrogei,
57.
59.

\

V. Culică, Dacia, N.S., IX, 1965, p. 425, propune epoca lui Justinian. I.Barnea, Pin
II, p. 556, fig. 68/3, sec. V —VI. V. Culică, Pontice, 2, 1969, p. 357, sec. V —VI.
V. Culică, Dacia, N.S., 1965, p. 425.
58. Pontica, VI, 1973, fig. 18/2.
Suzana Dolinescu Ferche, op. cit., p. 110.
60. Petre Diaconu, SCIVA, 2, 1974, p. 292.
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unei -acţiuni întreprinsă în sud de elemente staţionate La un moment dat în Cîmpia
Munteană.
Nu aceeaşi este situaţia la Străuleşti-Lunca. Tiparul de aici se leagă ' atît de
semnul crucii zgîriat pe pîntecul unui vas de la Căţelu N o u 61, cît mai cu seamă
de creuzetul din hitr -de la Băneasa62. Tiparul de la Străuleşti-Lunca redă o cruce
greacă, cu insistentă sugerare a tipului Malta şi prezintă un şănţuleţ orizontal puţin
mai sus de capătul braţului superior, oare contribuia la formarea inelului de prin
dere, întocmai ca la tiparul de la Olteni, ceea ce constituie argumente că şi acesta
din urmă a servit la turnarea aoeduiaşi gen de simbol creştin.
Cercetarea arheologică nu va întîrzia să stabilească ce populaţii foloseau biju
teriile pentru oare în epoca respectivă Cîmpia Munteană aduce pe masa de lucru
numeroase tipare, într-o gamă .destul de variată, fără a ne pune şi în posesia
podoabelor propriu-zise.
Din păcate -analogia cu cruciuliţele de la Izvoarele nu nivelează unele deose
biri, dintre care esenţiale ne pare lipsa elementelor perlate sau cu cerc punctat,
întîlnite doar sub braţele cruciuliţelor de pe ceramica ştampilată.
Tipurile grec şi latin de pe tiparele din Cîmpia Munteană nu ne ajută să sta
bilim cronologia relativă pe tipuri, pentru piesele de la Izvoarele căci, neîndoios,
chiar dacă iniţial unul din tipuri s-a bucurat de prioritate genetică, ele -au coexistat
în secolele V— VI. Cît priveşte poziţia cruciuliţelor de la Izvoarele, apreciem că cele
mai noi pot fi contemporane cu tiparul de la Străuleşti-Lunca, sau imediat anterioare
lui. In această categorie trebuie să înţelegem în primul rînd crucile de tip neobiş
nuit 63. în schimb cruciuliţele cu decor perlat pot coborî pînă în ultimele decenii
ale secolului al V-lea.
Excursul nostru La nord de .Dunăre a încercat să sublinieze încă o dată nevoia
şi posibilitatea examinării unitară a situaţiei populaţiei de pe ambele ţărmuri ale
fluviului, nu numai sub aspect politic, ci şi religios.
Cît priveşte geneza, la Dunărea de Jos, în veacul al Vl-lea a unui tip neobiş
nuit de cruce, se pare că din expunerea încheiată -aici, -a reieşit cu prisosinţă.

Vasile CULICĂ

. 4

61. Margareta Constantiniu, art. cit., fig. 6, p. 675.
62. Idem, fig. 5/3, p. 674.
63. Citim în DACL (fasc. CLIV—CLV, coloana 852—853, voce Pierre, saint) că Eusebiu (Historia
oclesiastica, I, III, C I), preluînd pe Origene, relatează că apostolul Petru a fost crucificat cu capul în
jos, la cererea sa, dar după Tertulian, patimile lui Petru au fost asemănătoare celor ale lui Iisus (De
praescript. c. XXXVI). Seneca (4—65) cunoaşte în timpul lui Nero, cruci de diferite feluri şi precizează
că unii sînt atirnaţi cu capul în jos (Consolatio ad Marcian, n. XX).
Am considerat că piesele noastre de tip neobişnuit nu au legătură cu instrumentul supliciului
apostolului Petru, deoarece geneza tipului este perfect dovedită prin urmărirea evoluţiei cruciuliţelor
de la Izvoarele. Ignorînd această realitate am fi nevoiţi să admitem că la Izvoarele, Ia un moment
dat, o comunitate creştină sau numai o parte a ei, a încetat să adore crucea lui Iisus, în favoarea
crucii lui Petru.
Tradiţia răstignirii lui Petru s-a perpetuat la catolici, însuşi Michelangelo redînd scena pe zidul
capelei Pauliene.
*
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SCRIERI INEDITE ALE MITROPOLIŢILOR DIN MOLDOVA (SEC. XV)
Recunoscut ca unic mitropolit de către patriarhul Matei în 1401, Iosif Muşat,
ruda domnitorului, se mai afla încă în fruntea bisericii moldovene la 1407— 14081.
Succesorii săi însă, unii de origine greacă, >aveau să fie desemnaţi de Constantinopol,
reprezentînd interesele Paleologilor, ce urmăreau cu stăruinţă subordonarea ierar
hiei ortodoxe politicii lor de alianţă • pe plan militar cu apusul catolic. Interpretat
literal, un pasaj din cronica lui Ulrich von Reichenthal2 sugerează chiar prezenţa
a doi arhiepiscopi din Moldova la conciliul de la Constanţa (1415) 3, deşi, în ceea ce
ne priveşte, preferăm a crede că memorialistul german se referea la altceva. în
orice caz, în 1416 mitropolia Moldovei era socotită vacantă, de vreme ce Manuel II
cerea patriarhului Euthymios II să trimită la Suceava pe episcopul de Poleainina4.
Acest din urmă personaj era probabil o creatură a latinofilului Manuel II care, îndată
după întoarcerea sa din Peloponez şi moartea, în împrejurări misterioase, a lui
Euthymios, ce refuzase să satisfacă cererea împăratului, reuşea să obţină de la noul
patriarh, Josephos II, trimiterea titularului de Poleainina ca arhiereu desemnat (hypopsephios) la Suceava, împreună cu documentele de rigoare (fiexa oca! TraxptapXixâiv
7 pafxfxaTtov), astăzi, se pare, pierdute5. în 1532 însă, Teofan al Moldovei (1528— 1541)
poruncea domestikos-ului Varlaam copierea unui liturghier arhieresc cu anexe, as
tăzi ms. Leningrad, Biblioteca Saltykov -Sfcedrin, fond Soloveckij 1015 1124, la finele
căruia întîmpinăm (f. 104 v— 107) o scrisoare slavă de recomandare, adresată unui
mare voievod, cu prilejul trimiterii de că<tre un înalt ierarh a-unui episcop desemnat
într-o eparhie. Titlul şi începutul acestei scrisori, transformate în formulă de cancelarie,
pot fi regăsite aidoma (§ 19) într-un sbornic din Moldova, descoperit de A. I. Jaci
mirskij în 1896 la biserica din Gorodişte şi copiat de un Asinorit la anul 14866. Am
putea socoti fireşte că această formulă patriarhală din sec. XV, menită a recomanda
unui voievod moldovean un arhiereu venit de la Constantinopol, se referea la epis
copul de Poleainina, dacă n-am întîlnit în cuprisul ei referiri explicite la starea
monastică a trimisului şi la calitatea sa de episcop sufragant, aşa încît ne putem
întreba dacă. nu cumva formula de care vorbim nu trebuie aşezată în anul 1428,
—

—

-

-

—

--------------------------------------------------------------------

- -

—

1. V. Lauret, Aux origines de l’Bglise de Moldavie. Le metropolite jerem ie et l’eveque Joseph,
«Revue des fitudes Byzantines», 5 (1947), p. 158—170 şi articolul nostru Un sermon anonyme et Vactivite
littâraire de Gregoire Cambiali en Moldavie, în Etudes Balkaniques, 1976, sub tipar.
2. C. Karadja, Delegaţia din ţara noastră la conciliul din Constanţa in anul 1415, «Analele Acade
miei Române. Memoriile secţiei istorice», seria III, tom 7, memoriul 2, p. 59—91.
3. E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, I, 2, Bucureşti, 1890, p. 497, traduce
de ademenea «Kiryla Moldaviae» prin «Chirii al Moldovei», aşadar un ipotetic ierarh moldovean, delegat
la Constanţa ; este vorba de fapt de un reprezentant al oraşuui Chilia.
4. V. Laurent, Contributions â Vhistoire des relations de l’ Eglisc byzantine avec l’ Eglise roumaine
au debut du XV-e siecle, «Bulletin de la Section Historique de 1’Academie Roumaine», 26, 2 (1945), p. 1—22.
5. Les memoires du gr and ecclesiarque de l’Eglise de Constantinople Sylvcstre Syropoulos sur le
colicile de Florence 14Z8—1439, ed. V. Laurent, Paris, 1971, p. 101 n. şi 104.
6. A. I. Jacimirskij, MeVkie teksty i zamjetki po starinnoj slavjanskoj i russkoj literature, St. Petersburg, 1899—1902, p. 53—58. O filă a sbornicului din 1486 a fost reprodusă fotografic de Jacimirskij in
Iz istorii slavjanskoj pis’ mennosti v Moldavii i Valachii X V —XVIII, vv., St Petersburg, 1906, pl. II, 1.
Unele piese ale ms. din 1486 pot fi regăsite în Zbornik za putnike, tipării de Bozidar Vukovic la Veneţia
in 1520 ; cf. St. Novakovic, Bozidara Vukovica zbornici za put?tike, «Glasnik Srpskog Ucenog Drustva», 45
(1877), p. 129—167 (§ 62) şi E. Turdeanu, La Vision de Saint Paul dans la tradition litteraire des slaves
orthodoxes, «Die Welt der Slaven», 1 (1956), p. 401—430. Pentru răspîndirea cărţii lui Vukovic la noi vezi
I. lufu, Manuscrise slave în bibliotecile din Transilvania şi Banat, «Romanoslavica», 8 (1963), p. 451—468 ;
Mănăstirea Hodoş-Bodrog, centru de cultură slavonă din Banat, «Mitropolia Banatului», 13 (1963), p. 229—261.
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cînd cunoaştem un alt mitropolit xfjs MoXSopXaXias v„at napa$aXaaaia<; pe nume Macarie 7,
alături de un episcop de R ădăuţi8. în orice caz, insistenţa cu care scrisoarea patri
arhală îndeamnă pe hypopsephios să combată eterodoxia exclude posibilitatea de a
stabili vreo .legătură între această formulă şi ceilalţi episcopi greci din Moldova
veacului XV, precum acel Grigore care, trecut la catolicism, obţinea la 11 martie 1436
de la papa Eugeniu IV un salv-conduct pentru a se înapoia în ţa ră9, ori Damian
(1437— 1445), ce au urmat cu fidelitate politica latinofronă a basileului.
Ia 1435 Moldova este din nou disputată de doi principi, ceea ce ne îndeamnă
a bănui că în această vreme, ca şi între anii 1386— 1401, drepturile metropolitane
erau divizate. într-adevăr, un raport din 30 iulie 1437, inserat de medicul bavarez
Sigismund Gotzkircher în ms. Berlin Elect. 909 10, arată că în Moldova erau pe atunci
doi arhiepiscopi11, iar în 1439, aşa oum indică memoriile lui Syropoulos, ambele
scaune mitropolitane erau reprezentate la conciliul florentin12, unul prin grecul Da
mian al Sucevei, trimis, odată cu încheierea conciliului de la Basel, ca apocrisiar pa
triarhal pe lîngă voievodul Alexandru, cu misiunea de a obţine reprezentarea clerului
local de un băştinaş13, celălalt prin protopopul Constantin, care semnează, alături
de Damian, locţiitor al Sucevei, ca locţiitor (topon epechon) al Moldovei (de Jos),
adică al vlădicii de Roman 14, voievodul însuşi (fiind reprezentat de jupanul Neagoe 15.
7. Inscripţie pe un epitaphios, reprodusă într-un exemplar românesc din 1732 al cronografului lui
Cygalas, ms. Bucureşti, Bibi. Acad.
rom. 3456, f. 314 ; cf. Melchisedec Ştefănescu. Viaţa
şi scrierile lui
Grigore Ţamblac, «AnaJele Academiei Române», seria II, tom. 6 (1884), p. 1—109 (p. 45 n .—46 n.) şi în
«Revista pentru istorie, arheologie şi filologie», II, 3 (1884), p. 1—64 (p. 32). Vezi de asemenea Al. Elian,
Dosoftei, poet laic, «Contemporanul», XXI, 1071 (26 mai 1967) şi P. Cernovodeanu, Preoccupations en matiâre
d’ histoire universelle dans l’hisLoriographie roumaine aux XVlI-e et X V lll-e siecles, I, «Revue Roumaine
d’Histoire», 9 (1970), p. 677-697, p. 688-689.
8. «Mitropolia» de Rădăuţi, astfel numită într-o inscripţie din 1514 (Melchisedec Ştefănescu, O vizită
la citeva mănăstiri şi biserici antice din Bucovina, «Revista pentru istorie, arheologie şi filologie», I, 1
(1883), p. 245—281 ; I, 2 (1883), p. 47—75, p. 55), fiinţa pare-se încă de la 1413. Cf. A. Gonţa, Mitropoliile
şi episcopiile ortodoxe moldovene în sec. XV, «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», 34 (1958), p. 21—36.
9. Syropoulos, ed. Laurent, p.
162—163 n. Personajul nu pare a fi identic episcopului catolic Grigore
de Milcov, numit la 26 mai 1433 (I.C. Filitti, Din arhivele Vaticanului, I, Bucureşti, 1913, p. 42—44). De
curînd, acestui Grigore i-au fost atribuite Viaţa lui Ioan cel Nou şi stiherele pentru Ioan cel Nou din
manuscrisul lui Eustatie protopsaltul. O discuţie a acestor teze
poate fi aflată în articolul nostru citat
mai sus, nota 1.
10. § 20, (Handschriftenverzeichnis der Kaiserlichen Bibliothek zu Berlin, herausgegeben von V. Rose,
II, 3, Berlin, 1905, p. 1436). Textul a fost deja reprodus de N. Iorga, Acte şi fragmente privitoare la istoria
românilor, III, Bucureşti, 1897, p. 718, după ms. Miinchen, Clm 18298.
11. «Item ecclesia Constantinopolitana habet potestatem in Spiritualibus apud duas Balachias, propriam linguam habentes, quae duo regna sunt et domini duo per se n’aturales reges in metis Ungariae et
Russiae, omnes in obediencia ecclesiae Graecorum, populus in maxima quantitate,
ubi mittuntur archiepiscopi quattuor».

12. P. 162 : g'tc
xtqv MoX&opXaXiav ‘ ave&'qxav xw [x7jxp07ioX ix‘¥] 7tp6 oXt^ov 'a7teX$ovxt
'exetae., x a l 'taxepov TtaXiv
eYpa^av rcpoS auxov xe x a l xov au&evx^v x a l tjX ^ ov 'evxau&a o
ţj,'f]xp07toXtx 7]s xe x a l 7ipea6iS o N ea^o^ts x a l 'o tzpototzcltzclQ.
13. Syropoulos, p. 596 şi 604 :
Icpepe -/„ai xov 'exeîae TCpoxo7ta7tâv.
14. Cf. P. S. Năsturel,
Citeva însemnări despre sinodul de la Florenţa, «Mitropolia Olteniei», II
(1959), p. 643—648 şi Quelques observations sur Vunion de FLorence et la Moldavie, «Sud-Ost Forschungen»,
18 (1959), p. 84—89. Vezi subscripţiile în G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio,
XXXI, Venezia, 1798, reed. Paris, 1901, col. 1701, reproduse şide Pontificia Commissio ad redigendum
Codicem Juris Canonici Orientalis, Fontes, series III, tomus VI, cd. A. Tăutu, Cittâ del Vaticano, 1944,
p. 164—169. Vezi de asemenea lucrarea mai veche a Iui C. Auner, La Moldavie au concile de Florence,
«£chos d’Orient». 7 (1914), p. 321-328 ; 8 (1905), p. 5-12, 72-77, 129-137 (Moldova la soborul din Flo
renţa, Bucureşti, 1915 2).
15. Potrivit relaţiei unui anonim rus din 1437—1440, reproduse în 1458—1461 de către Simeon din
Suzdal, ed. A. Popov, Istoriceskoliteraturnyj obzor drevnich russkich polemiceskich socinenif protiv laiinjan,
Moscova, 1875, p. 198—210, şi A. Pavlov, Kriticeskie opyty po istorii drevnejSej greko-russkoj polemihi
protiv latinjan, St Petersburg, 1878, p. 344—359 («Iar din Tara Volohilor a voivodului, mitropolitul pe
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Damian dispare la o dată incertă, probabil 1445 16. Atestat prima oară în docu
mente la 30 septembrie 1445 aflăm de asemenea, cel puţin pînă în 1447 17, pe un
Calist, episcop al Romanului,
poate de la N eam ţ18. Ultimul arhiereu grec din Mol
dova a fost Ioachim (1445/14*47— 1449/1455), după care urmează localnicul Teoctist.
Acesta, ostil politicii de apropiere faţă de catolici manifestate de Petru Aron 19, avea
să treacă, precum ştim, de partea tînărului Ştefan, pe care, la 12 aprilie 1457, îl va
unge domn la Direptate.
întrucît formulele care au slujit pentru recomandarea lui Ioachim ca arhiereu
ne sînt cunoscute20, rămîne a socoti că scrisoarea copiată la 1486 şi 1532 se referea
la .unul din episcopii greci dintre 1416 şi 1445. Traducătorul slav a încercat să transforme
un entalma patriarh la înscăunarea unui mitropolit trimis ,de Constantinopol în
tr-o formulă de recomandare a unui mitropolit moldovean către un episcop sufragant.
Modelul grecesc folosit, astăzi pierdut, era asemănător unei formule editate în 1643
de Isaac Habert după un codice parizian21. De fapt, avem de a face nu cu o tradu
cere, ba nici măcar cu o adaptare, ci cu o reordonare a unor imagini răzleţe din
cuprinsul originalului, tradus
într-o altă limbă decît cea slavă de un om care n/u
ştia prea bine greceşte şi notat cuvînt cu ouvînt de un scrib care, tot aşa, cunoştea
imperfect slava bisericească. Frazele textului slav, în care sintaxa sfidează orice regulă,
sînt de aceeea pe alocuri ininteligibile, fapt care ne-a îndemnat să îl reproducem
numai în traducere românească. Iată acium cuprinsul formulei :
«învăţătură a mitropolitului şi marelui sobor».
(1) «A preasfinţitului mitropolit N. al ţării N. către iubitorul de Hristos şi marele
domnul nostru N. şi către toţi oamenii iubitori de Dumnezeu, către duhovnici, în Duhul
Sfînt. Legea şi rînduielile Iui Dumnezeu răspîndite fiind prin sfinţii evanghelişti şi
apostoli în lume, cu îndurarea dumnezeiască, întru acestea şi (luînd seama la) aceal
ce va să se învrednicească de scaunul cel sfînt, poruncim acestea :»
(2) «Să-i fie lui viaţa curată 2 2 şi astfel să cîrmuiască în linişte, fără furtună,
liniştite, fără furtună, liniştit şi bine averile bisericeşti, îneît în chip vrednic de Dum
nezeu să mîntuiască la liman pe cei ce ascultă cu dreaptă credinţă de învăţătura
creştină, iar toţi cei ce ascultă de învăţătura cea rea să se gonească de pieiutindinea
şi să se afurisească».
(3) «Astfel se cuvine păstorului ce doreşte a păstori turma lui Hristos : Ochii
pururea treji să-i fie, iar auzul, mîinile şi picioarele să silească către păstoria cea
bisericească, cu ochii în jos veghind, pentru ca turma s-o păzească, cu urechile ascultînd, ca să gonească toată reaua învăţătură eretică, mîinile accstuia lucrînd, ca să
aşeze pe loc de tărie pe cei ce cad de la credinţă» (In formula greacă, care aici este
mai dezvoltată, nu găsim aluzii la erezie).
nuine Demianos, iar solul se chema Nicolae»). Cf. A. S. Scerbina, Literaluriiaja istorija russkich skazanij
o florentijskoj unii, Odessa, 1902, şi L. V. Cerepnin, K voprosu o russkich istocnikach po istorii ’florentijskoj unii, «Srednie veka», 25 (1964), p. 176—187.
16. în 1442, odată cu detronarea lui lliaş. sau 1445, aşa cum afirmă I. I. Georgescu, Un ierarh
necunoscut al Moldovei, Calist arhiepiscop şi mitropolit (1445—1447), «Biserica Ortodoxă Română»1, 87 (1969),
p. 563—572, dacă nu cumva în noiembrie 1447, dată sugerată de M. Lascaris, Joacltim metropolite de

Moldavie et les relations de l’Eglise moldave avec le patriarcct de Pec et iarcheveche d’Achris au XV-e
siecle, «Bulletin de la section historique de PAcademie Roumaine», 13 (1927), p. 129—159. Data reală parc
a fi 1445 (vezi mai jos).
17. La Melchisedec Ştefănescu, Cronica Romanului şi a episcopiei de Roman, I, Bucureşti, 1874,
p. 111—115, data este 1449.
18. I. I. Georgescu, op. cit., şi I. Ivan, Un ierarh moldovean cu numele de Calist inmormintat la
mănăstirea Neamţ, «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», 46 (1970), p. 66—74. Calist este prima oară amintit
dearhimandritul Andronic, Scurtă istorie pentru începutul creştinătăţii şi al ierarhiei Moldovei, Neamţ,
1858 ;potrivit lui Andronic, Calist ar fi* trăit pînă la 1454.
19. P. S. Năsturel, Ciieva insemnări...
20. Vezi mai jos.
21- 'ApXiepâxt'X.Ov.. Liber pontificalis ecclesiac Graecae, Paris, 1676 2, p. 509—512.
22. Aflăm o aluzie la
într-un alt pittakion patriarhal din codicele lui Habert, p. 558.
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(4) «Pentru aceea vă trimitem vouă pe bunul şi binecinstitorul creştin numit N.,
către cetate şi oamenii ce nu au păstor. De aceea am ales şi am numit pe cel întru
toate prehcuviosul între m onah23 cinstitul N.r cu bună vrerea celui fără de început
Fiu şi singură odraslă domnul nostru Isus Hristos, cu lucrarea celui într-o singură
fiinţă şi de viaţă dătător prea Sfîntul Duh».
(5) «Iară noi smeriţii şi nedestoinicii am făcut hirotonie şi am săvîrşit-o cu în 
durarea Sfîntului Duh, iar voi cu mulţumire şi cu bucurie şi cu dragoste din tot sufle
tul să-l primiţi ca pe un părinte şi să - 1 cinstiţi şi să-l cunoaşteţi ca pe un păstor şi
ca pe un întîi-stătător, ce vă cheamă la mîntuirea voastră. Urmaţi-1 , slujiţi- 1 ca fii
întru veşnicie, ştiind că asupra sufletelor voastre veghează şi se roagă, precum şi
marele apostol Pavel învăţîndu-ne grăieşte : Supuneţi-vă mai marilor voştri şi ascultaţi-i, căci ei veghează asupra sufletelor voastre. Iar dacă veţi asculta de acest arhie
reu şi veţi fi sub porunca lui, atunci veţi fi şi voi părtaşi la bunurile veşnice».
(6 ) «Iar întru acestc toate, rugaţi-vă mereu pentru de Dumnezeu păstrătorul
domnia (sa) fiul nostru marele voivod N .24, ca domnul Dumnezeu să-i dea stăpînirii
lui biruinţă asupra vrăjmaşilor. Pomeniţi întru domnul si smerenia noastră, care pen
tru a înscăuna pe acest arhiereu am iost trimis către voi N».
(7) «Iar domnului Dumnezeului nostru cel întru troiţă şi de una fiinţă ne închi
năm şi îl slăvim, (şi pentru ca) oile cele împrăştiate adunîndu-le să le strîngă către
păşunea dreptei credinţe într-un singur ţarc, în singură sfînta biserică de dreaptă
credinţă, pentru mîntuirea voastră am trimis vouă păstor blagoslovind şi blagoslovit.
Şi întru multe să vi se înmulţească şi să crească casele voastre cu rugăciunile şi ruga
născutului dintru cuvînt Hristos, adevărat Dumnezeul nostru, stăpînii noastre Născă
toarea de Dumnezeu şi a sfîntului prooroc înainte mergător şi botezător Ioan şi a
tuturor sfinţilor, ajnin».
întrucît documentele privitoare la Ioachim al Moldovei, inclusiv propriile sale.
opere epistolare şi liturgice, au rămas pînă acum practic necunoscute istoricilor
noştri, socotim de folos a le inventaria mai jos. Cele mai multe sînt transcrise de
Ioachim însuşi în ms. Athos, Megale Laura 31 (nr. 1841 în catalogul lui Spyridon
Lauriotes şi S. Eustratiades, Catalogue of the Greek MSS of the Library of the Laura,
Cambridge, 1925, p. 330) în anul 1457 (f. 176 : e^pacpT] to nap&v 'ev Ixet 1457.
O descriere amănunţită a codicelui a fost publicată încă în 1901 de către A. Dmitrjevskij, Opisanie lrturgi&eskich rukopisej chranjasfcichsja v bibliotekach pravoslavnago
vostoka, II, (Kiev, 1901), p. 626—631, împreună cu o ediţie parţială a cîtorva formule
epistolare, unele reproduse şi de ieromnahul Spyridon în revista rp ^ n o p io s 'o IlaXafjLâc
2 (1918), p. 78—81. Lăsînd de-o parte formulele liturgice banale ia/e manuscrisului
athonit şi documentele privind pe Ioachim aflateşi comentate deM. Lascaris în
1927,
textele carene interesează sînt următoarele :
N
( 1 ) Ms. Laura f. 132, doc. II ed. Spyridon, p. 78, unpraktikon gramma din
1443
al lui Gerasimos, arhiepiscop de Adrianopol, privind numirea ieromonahului Ioachim
de la mănăstirea Prodromului £7iovofjiaxo{jtivT]S Ilexpae ca episcop de Agathopolis xoti
nâay\z ZtouBpou, document ce dovedeşte că scaunul de Agathopolis, fost sediu metro
politan, devenit în 1381 sufragant al Adrianopolului (Miklosich-Muller 348), continua
la acea vreme să-şi păstreze situaţia subordonată, conform unei hotărîri patriarhale
din 1389 (Miklosich-Muller 337 şi 405), care, permiţînd titularului de Adrianopol să
rezideze la Agathopolis, redevenit astfel centru metropolitan, interzicea totodată titu
larului acestei din urmă cetăţi să pretindă prerogative arhiepiscopale 25.
(2) Un 7ipooxaYfxa PaatXty,dv eU fxexaSeaiv, prin care Ioan V III Paleolog transfera
pe Ioachim de Agathopolis în Moldova, în locul lui Damian care murise (f. 133 ; doc.
/ Spyridon, p. 78, reprodus după acesta şi
de M. Lascaris, Joachim metropolite de
Moldavie et les relations de l'Eglise moldave avec le patriarcat de Pec et l'archeveche
d'Achris au XV-e siecle, «Bulletin de Ia section historique de VAcademie Roumaine>,
•

-

-

--

_____________________

*

I

23. 7Cpea6uxepov Habert.
24- [i£.yâ\(ov paatXewv Habert.
25. Cf. J. Darrouzds, Le registre synodal du patriarcat byzantin au XlV-e siccle. Etude paţâographique ct diplomatique, Paris, 1972, p. 373, 380.
♦

a
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13 (1927), p. 139— 159, în apendice). Data corectă (1447 la Lascaris) este 1445, atestată
de ediţia Dmitrjevskij.
(3) Un Ypafjifxa 7teptexxixdv o 7totouatv oi apXiepeTs eîs alXjxaXcbxoos xal jjiaXiaxa eU x o î k
atX{JiaXcoxia$evxas 'ano xfjc ’a&XtaS KcovaxavxtvooTcoXewS xoo MoX5o0XaXtac Ia>axet{x aovfteatc,
aşadar din 1453 (l. 138 v— 141 v ; doc. Spyridon III, p. 79—81), alcătuit probabil pe
cînd Ioachim încă se mai aila în Moldova.
(4) F. 134— 134 v, formulă *'07i<dC 'izpofiiSâ&zai ’e7uaxo7io<; etc jx7]xpo7toXlx?]v ed. J. Darrouzes, Ekthesis Nea. Manuel des pifctakia du XlV-e siecle, «Revue des Etudes Byzantines», 27 (1969), p. 5— 127, p. 77— 79, după alte mss. Variantele manuscrisului de Ia
Megale Laura, pe care le reproducem după ediţia Dmitrjevskij, sînt : xal înainte de
7vâ)jJL7] \ed. Dar rouzes, p. 77, rînd 4) ; x6 înainte de 7taxpiapXtx&v (77, 4) ; j j o o xal ‘a^too
(x.a.jx. 77,5); 7tavi£po)xax(i)v (‘lepcoxaxtov 77,7); om. xţ) xifxŢj v.aj. (77,9); om. xal înainte
de xoîs (77, 11); (iiv (fjtevxo 78, 1); ’apXtepaxtxoO (*tepaxtxoD 78,8); om. eul x"îjs (78,8);
’eXeipoxovfjoev (’eXeipoxovi^T] 78, 11); ‘orceaXexo (*o:i6aXexai 78,13); xal r\ (rj 78,13);
7ipooxa7^v y.al (xal 78, 14) ; yj 'oaeYpa^a (xal 'oTCe'ypa^a 78, 15) ; 'u7tavtaxa[jLevo<; (eTcaviaxafjLevwv 78, 20); xtov *'aXXcov (c,aXXcov 79, 3).
(5) Formulfd *'o7T(oS fxexaxtftexat
’sTziaxono^ eU {xTjxpoTtoXix^v eU (x^xp07ioXiv /. 135,
ed. Dar rouzes, p.79, după alte mss. Variantele ds. de la Laura sînt : ( e k fxîjxpouoXtx^v
79, 5) ; cpevtoXtov (cpaivoXtov 79, 10) ; ’ ava7tv<î>axexai ( ’ avaYivtoaxet 79, 3) ; x a l x6v (x6v 79, 4).
(6) Formula ''onaţ fxexaxtftexai
fn'îxpoTioXtx^c eU o^uXoxepav fx^xpoTcoXtv /. 135, ed.
Dar rouzes, p. 80, după alte mss. Variante : cpevwXtoo (cpatvoXtoo 80, 5) ; 7tp6c x6 rcpos 80, 5) ;
om. Tcpoxafrvjfxevoo xou 7taxptapXoi> x a l aoveSpiaCovxov x<pv 'apXtepeajv (80,6).
(7) Formula ''otccoS B(5oxai fx^xpOTioXtxŢ] y.ax*‘ eîitooatv fx^xpouoXi?, î. 135, ed. Durrouzes
după ediţia Dmitrjevskij a ms. de la Megale Laura.
(8) Formula otccoS M&oxat iJLTjronoXizirj uij^Xoxepos xotcos, ev ai 7ipâ>iov IXaXev ’e x x X ^ a ta
aşadar o formulă pentru trecerea la rangul de topon epechon, /. 135— 138,
cd. Dar rouzes, p. 80, după ediţia Dmitrjevskij. în Ekthesis Nea formula 7 urmează for
mulei' 8, aceasta din urmă purtînd în ms. de la Megale Laura data 1457. intrucît ştim din alte surse26 că Ioachim părăsise Moldova între 1449 şi 1455, refugiindu-se în Polonia, de unde avea să se îndrepte spre Roma, data 1457 aplicjată ultimei
formule este cel puţin curioasă, cu atît mai mult cu cîţ Constantinopolul căzuse acum
sub turci şi riturile, recomandate a fi săvirşite la Sfînta Sofia, în prezenţa basileului,
nu mai puteau fi împlinite aşa cum se cuvenea.
De la Ioachim ne-a mai rămas de asemenea un canon al Adormirii, alcătuit pro
babil înainte de 1445— 1447, păstrat în manuscrisul Bucureşti, Biblioteca Academiei,
grec 943, copiat la Athos de un ieromonah Gavriil în 1570, f. 435—438. în manuscris
aflăm, îndată după canonul lui Ioachim, cîteva formule ce nu se găsesc în Ekthesis
Nea, (f. 438—440 v), anume un aoaxaxtx6v 7pa(jL(xa ete 'tepea, ete otaxovov xal eU jxpvaXov,
apoi un ’'evxaXfxa ’evboaifxov xoîs 'tepeuatv oiSofxvov, pe urmă un 'fpajxfxa ’acpeaijj.ov o iroiet
’apXtepeoS “îj xal Ttveujjiaxtxos şi un 7itxxaxtov BiBofxevov ’e7pâ<pa)<; etc ’ocpcptxtov, iar după
o listă de xa exxXTjaiaaxtxa ocpcptxta (f. 439— 440 v), asemănătoare listei N, varianta b,
din ediţia lui J. Dar rouzes, Recherches sur les ’ocpcptxia de l'Eglise byziantine, Paris,
1970, p. 264— 274 şi 567— 570 (în ms. nostru sînt omise offikia nr. 32 şi 34— 35), o ’octzoXoxixt) 7 pacpi) T]v Buot *o apXiepeoS xov Xetpoxov7]0evxa.
In încheiere reproducem canonul lui Ioachim, a cărui transcriere o datorăm
colegului T. Teoteoi, căruia îi aducem şi pe această cale vii mulţumiri.
/

26. M. Lascaris, op. cit.
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Kav<l)v eU xtjv ae&zajjuov xoifxTjatv xtJq ‘ o7iepa 7 (aS (tearcoiv?]*; 7j(x<î>v 0 eoxoxoo, 7cot(xa xoo
xaT:etvoo fj.T]xp07:oXixoo MoX&otfXaXiaS ’ lajaxei'ji., cpepet ’ axpoaxtXtSa xiqv&e* xtjv 0 eoxoxov 7epa(pco ’ ex xap&tac ’ lcoaxeifx (Î)5tj â , tjXos b '.
’A N O I E Q

TO S T O M A

MOI

(1) T tjv râvae~xov Sea-oiva vov eucp^jxîv 7ipo5ifxoujx£vo<; x a l oelav .aoo xotfxTiaiv, xt,?
xoTjaâaTjţ 0 eov* X0700 Seojxai 'paviBa napaaX eîv jaoi* ex xâiv axTjpaxov aoo &T]aaopâ>v 7tava7ve.
(2) *H &eia aoo xotfxTjais TCavxaS rciaxooS aovexaXeae, Ttap&eve Ttavofj.v^xe, fxTjxep Xpiaxoo
zoi 0eoo* ev xâj $et<o aoo x a l rcavae-xa) ev <0 (j.e7aX6vo)fxev x6v ae 5o£aaavxa.
( 3 ) N oeîv 06 Sovdfxe&a xoo aoo 'TioD 6eov6[x<pevxe,' arceipov Sovajitv, TxoâC vov xaxTjX&ev
ev aot, TrapeXafie ^ X ^ v aoo xtjv âyiav. K a l ao&U ecpotxTjaev ete oopavots fxex’ aoxT)C.
(4) 0 e6v ov exo^aa? avepfiTjveoxcoS 7ravâ(xco(xe aTCaoaxcoS Ixexeve, orcep t][xcov xa>v 7ctaxâjv
xtjv ae6aa(iiov x a l detav aoo xi{xu>vxa>v fxexaaxaatv a i^ e p o v xoo ofxxeipfjaai TjfxâS.

’QAH T 'T O r S , S O E S

T M N O A O rO T M E N

( 1) ’ E v aol Beoxoxe o 0I0C aoo* xaxTjXfreaov 7iaarj axpax’iâ aY^eXXaiv, ’ apXa77eXXa)v xuiv
Xepoo6ixâ>v <iovâ{j.£a>v x a l x6 7taav7vov 7i;veo(i.aaoo eU Xe?paS eXa^e Bearcoiva.
(2) 'O Ilexpos Tiap&eve 0 eoxoxe. E o v fcaxpoatv Tjpe xtjv cpcovTjv g> orcxiav
pXeTccuv
ae a7v*n x a l vexpav acpovov xtjv xoo 0eoo xovaaaav xtjv evoTcoaxaxov oovafuv.
( 3) To a6v ao7 xa)(xiCo)v $etov aâ){xa, o &eiaao<; xop^ [xa&T]xâjv re&aTjjjLavT] or.rjyov xo ev
Xa>pa xoo x7]5eoaa aoo, ev tj x a l xaxaâ-efJLevo<; aov oSopfxot? auavîeaav.
(4) O o x eaxt fxot oXcoS acoxTjpia, e£ep7a)v Ttap&eve 'porcaptov ănep t) acppoaovT] (J. 0 0 eTuxeXeîv
e?u5a£ev aXX’ tj acoxTjpîa xe£aaa xyjv aajx^jpiav fio t ppa^eoaov.
’QAH A' T H N

’A N E S I X N I A S T O N

(1) Kaxaaxecpo[xev^v ae, xyjv ave^tXviaaxov xoxe a7viQ, ftetoi? e7xcofxtot? x a l X apiaiv,
ex xoo 'Ttoo aoo, aTtoaxoXwv o Xopo? ax^JxooxeC aXpavxe, <po^a) x a l X x p â e(xe7aXovov.
(2) H xopocpatoxaxoc xcov fxa^vjxâjv; o(jlvov x6v e^oStov e^aXXe, xpaCcov. « Ilap & eve, tîoo
arcepeis ^ axvjviQ. K a l xi^(ox6<; 7} 7:a7Xpoao?, x a l t) uXa^ xoo X0700, avofxcpeoxe ».
( 3) N ov 73 7iava(jL(o[x7jxo<; M^xep Xpiaxoo, 7tp6s x6v OTcepxoajxtov atpexai, x a l &eîov Xwpov
xy)v ^'oX'Qv ev xaîs Xepal xoo e$ aoxij'; X eiptaaaa, aap x a x a l ^'^X'nv TipocXa^ovxo? Xptaxoo.
(4) Poepâ)? ’ laxto^oc x a l ot Xoinol aov ‘ Iepco^ew anoozoXoi. « M ^ jx e p » , e^otov, « xTjc aX^*
flivîjs Cw'î)?, ^(0? eTil 7^5 xaxeXiTie? x6 CajapXtxwxaxov awfxa a o o » .
/
i
’Q A H E

’E S E S T I

TA

S IM IIA N T A

(1) ’ Eţjvjpav ol Tcpoxptxoi xâjy a7:oax6Xa)v oea^oiva, atofia aoo zb Oetov Ltzl (i>\xcov, x a l
yjpav, Ttavxe? xyjv ^aojxaaiav cpaiv^v Xe7ovxe? f 5oo 7| xoo 0 eoo M^jxep etQ oopavia vov aTieiax^jv(î){Jiexa. 'P^fxaxcov aoo 7:av<î7ve xâjv &eia>v ol â^oaxoXoi ex^aaiv opâ>v xâiv ave^otov ovxco?
zap&eve, jxaxapiooat xtjv a*f)v xoi{xT]aiv, a l 7ta a a i 7e v ^ a l, coaTiep TtpoecpiQxeoaa? exi £â>aa ev aajjxaxt.
(2) ’ AoXcov ol Ttpamaxoi, a 77eXcov ol x a^iapX ot, aTQjxepov xazr\\%ov 0 eoxoxe £ 7cl* x6 axTjvoc x 6 axpecpve? x a l a 7 vov, xo aov x a l TtapeaxTjaav aoxo xo oe ^etov Tiveofxa aoo o 'TioC aoo
TtapeXa^e.

(3)

’ lSovxe? e^eaxTjaav otvoe? xtjv axeipaxov cpepov xa ^^Xtqv aoo xov oea^oxTjv, x a l ^p6c
dXX^XooS BtaTCtopoovxeC xpavâic IB06 ave^ocov o 0 e6? cpepetv 7i:avaXpavxov xt^oxov eU oo(pa)vta.
( 4 ) ‘ Pojxcpaia xaxexpcoae xyjv a x a p 7iov x a p b ia v (xoo o betvdc B eX iap 0 eoxoxe* x a l xeîfxat
arcvoos x a l xo xa^oXoo vexpoC, aXXao zi) o 7 iaaov a 7 v n ‘ ' ' I v a eoXapiaxcoC ae (j.e7aX 6vo) o a^Xto?:.
’QAH

S T '. T H N

0 E IA N

TATTHN

K A I

( 1) TeXoo? xexoX ^xa.
56^ ?
^ 8tcoae Tiava7ve* xtjv
v]7xaXtaaxo* o 7taxpixoîc ev xoXîiotc ava-aoofxevo?.

(2)

’Q O IO I'

7 ap â'fiav

’ E v (Jieaa) xopŢ] ^eovojjicpe, xâjv Oeicav {jia^Tjxâiv o 0 co(J-oc<; oox
xtjv ae^âafjitov xolfxTjatv* o&ev eX^wv e^oa xaoxa aov Baxpoaiv.

(3)

y]v‘

K a l 7cco? x o p ia x a l Bearcoiva o 7iavxa>v ooaxoX^C Tjx^oaxepTjaa x a l
aâiv piîfxaxov cov eîp7]y,a<; 7xpo<S xoo? efxol ao[j.p.6axa? cpeo x a l ao v x n jp o x as.

aoo

ovxo?

^X -*^

0710)?

&eaaYjxat*

aoo

oox

a^eX aoaa

xgâv

(4 ) K a l xooxo 7iavxa)C aove^Tjjjtoi xa^aîcep ev xatpâj avaaxaaea)?, aXX’ efxcpavtadT]
‘ TioS aoo 7ciaxtoaa? (xe, x a l xtjs ^oXtjc xtjv X67iT]v xdXo? xaxdaxeiXov.

xl

w?

o
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’E A A T P E r S A K

( 1) AvujJLvTQXcoaav aYYsXXajv xâ axpaxsufiaxa* xtjv ^Etav avoftov XTJC xuTjaaaTjs 0eov aaTiopa)?

x a l aitavxE? 6poxol xpauYaatoţJiEv 07tep ujavtjxe.
(2) ‘ PaTctaea^toaav *E6paîot oi TtapacppovE? x a l aîaXuvEaftcoaav* o 7ap xtjv aTjv vuv aop&v
xaxafcat TtupofXEvoc E ^patoţ aXpavxE* Btxac I \a6e xtjv xâ>v Xetpcov acpepeaiv, a? auxTj 7cdXXivtda(i>.
( 3 ) Auvafxoofxevot 7iapfteve ol a7toaxoXot 7iapa xou xoxou aou* y7td vecpâjv £7:1 ae* a&poov
auvTjpXovxo* xXeovxeS ^aXXovxes Tj 7iavxavaaaa 'eic oupavou? avepXexat* xâ> ‘ Ttw aujj^aatXeueiv.
( 4 ) ” IXe6v fxot vuv 7cap&£v£ 7cava(j.(4>{xT]x£, x6v aov * ri6 v a7i£p7aaat BTjjjiioopYdv x a l 'T to v
Et? 7ta$Tj aXXoxoxa 7t£aov xt &£a7cava* tva ipaXXoo aot’ K a l a>C 0e6v Y Evvijaaaa, fAEYaXuvco
EuXaptaxojC.
QAH

H ' IIA H A A 2 E r A r H S

fXTjXcp
L)7îEpO^OO(X£V
’ I&ou tj
xxax'fjxeîv o u<|naxos
r
v*
•*
i
xa) r ia ) auvetvat
------ —
xal
( 4 ) ” Q cpptxxcov

Sico.v xou (3aaiXea>S, tj 7c6Xi ? tj exXexxT) x a l uTcepxoap.tos, ev -îj TjpexTjaaxo
aTiatpEt Etc axTjvâ)|xaxa xotS ava) tioXeg)?, tjv t:65eS xâW TCpaEcov Ttaxouat
a
n
%
%
/
paatXet
7tÂ£t x
xaT
a t xxtaxŢj.
x a I £ evcdv xspaaxtcov, e6oa 0a)(xâ? d^vT) o Atftujmos* fx*o eupâ)V xo aâ)[xa
aou ev xâ> xacpcp xetfxevovv aXX’ utţ'cofrev wţ £7rps7iEV, h’ib i6oa aot’ co Xatpots xtfxoxe x al XuXvta,
t
\
f
iz6y.t) xa't t> axdfxvo? iqcpepuaa x6 fxava.
(3)

QAH 0 ' " A I I A 2 T H rE N H S

2K IPT A T Q

(1) ‘ 'A rc a ? atfpoxâiv 7z\y}<pbG auvaftptacpTjxt etcI x ^v xotfJL^atv xtj? TiavuTiepa^vou vuv x a l
5o£av bâjfxev 7:dvx£C x a l aîveatv* xâ) Oaufxaaxa 7iotT]Dav xt* x a l [xexaaxTjaav xt* 7ipo? xâ avco
awfxa x6 Tiava^tov xtjs a ^v âj? xuTjaaaTj? x6v a y io v .
(2) KepaS xâiv 7ttaxâ>v avaxxcov vuv u^coaov ^eoXapixco xe x a l xou 7itaxoxaxov oe Xaou
aou fce£at xtjv $£tav atvsatv ”îjv ex
Tzpoaâyei aot’ xtj &£0{nqx0pt, "îj x a l 7ip6aXs<;, 'pâiatv
xe BcopTQaaa^e x a l
‘K-al acDfxaxcov 7tavaXpavxe.
(3) ''E^axTj^t ^uXtjc. K a l cpptiov x a l Saxpuaov xaxavoTjaaaa 7iâ)<; tj xt]?
xpocpTjs,
^avaxou, 7îetp(ov oXco? U7tefi.etvev au 5e a^Xta x6- 5paaiC zb xou ftavaxou 5e* uâj? ex ^ u ^ tj? xo
<pptxx6v 7toxiiptov o Tcotetv xaxexpt^TJv o a8-Xto?.
(4) ’ 'IXeov x6v a6v ănepyaae Kuptov* ov eaco/JLaxajaa?, fx^xep aetuap^eve tva avot^TJ y.d|xot
cptXav^pa)7i:a a7iXaXva xafrâ 9tXa&pa)7i:o<; xâiv e7ixatafJLevo)v jxot Ttavxoav Xuatv ppa^Eucov x a l
acpEatv a£ ^dp IXa) 7ipoaxaxtv o 5ouXo? aou.
( 5) M i^ a x a l cppty.xov opa^Tj fxuaxTQptov ev xţj xotjj-Tjaei aou a7iaaa auvîjXOe, A(ap auXajv
voa)v cpuat? Yepatpouaa aTiv lepâv fxexdaxaatv xtj? ^eo(xiQxopo<;* K a l poâisa Xatpotc 7îa(x{i.axa
ptaxe 0 eoxoxE, oc^vt} d£t 7cdp^£VE, â) pta.

Radu CONSTANTINESCU

TIPAR DE CARTE BISERICEASCĂ PENTRU ARABI ÎN VREMEA
DOMNULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Om instruit şi luminat, adept al lui Platon şi admirator al lui Plutarh, şi convins
creştin ortodox, Constantin Brîncoveanu îndrăgise slovele din tinereţe, dar prea puţine
erau cărţile cu care să-şi îndestuleze setea cititului.
Cu mult zel s-a dedicat tînărul vel logofăt Brîncoveanu tipăririi Bibliei, pornită
din porunca lui Şerban-Vodă Cantacuzino la 1687, dar odată schimbînd caftanul de
logofăt cu cel domnesc, a ştiut să conducă astfel treburile, ca puţinele biblioteci exis
tente atunci în Ţara Românească să se îmbogăţească cu cărţi tipărite în ţară. Şi la
această lucrare a colaborat cu figurile luminate ale epocii sale, precum stolnicul
Constantin Cantacuzino, fraţii Greceanu, dar şi caligrafi, miniaturişti, tipografi, monahi
simpli, plini de rîvnă şi talentaţi.
De acum tot mai multe tipărituri româneşti greceşti sau bilingve începură a
ieşi de sub presele tiparniţelor deschise de domn, bună parte din ele luînd drumul
mînăstirilor de la Muntele Atos, insulele greceşti, Ierusalim şi chiar Sinai, Alexan
dria, Cairo.
Era o dorinţă împlinită a lui Constantin-Vodă Brîncoveanu, pe care cu multă
satisfacţie o traducea în cuvinte pe la 1700, Teodosie, mitropolitul ţării : «Nu ne vom
mai împrumuta dară de acum .înainte de unele ca aceste, ca mai nainte de la alţii,
ce şi noi ca ale noastre le vom ave, şi altora, cui va trebui de aceste cu osîrdie vom
împărţi».1.
Să nu fi răsunat aceste cuvinte pînă la urechile Patriarhului de Antiohia, A ta
nasie al IV-lea Dabbas, însoţite, poate, şi de o tipăritură brîncovenească ? Chiar el
o mărturiseşte în prefaţa Liturghierului din 1701, arătînd că plecase din «Antiohia la
Constantinopol şi de acolo în mult renumita domnie a Ungrovlahiei, după auzirea
virtuţilor eroice şi a izbînzilor geniale» ale lui Constantin-Vodă Brîncoveanu, iar pe
la sfîrşitul anului 1700,. ajungînd la curtea sa din Bucureşti, îi vorbise despre lipsa
cărţilor de slujbă arabe «pentru că erau manuscrise şi de aceea cu greu se găseau şi
anevoie se dobîndeau, -pentru că fiind scump(e) şi mai cu seamă din cauza lipsei
de bani» 2.
Domnul s-a lăsat convins de argumentele patriarhului Atanasie şi chemîndu-1
pe iscusitul tipograf de la Snagov, Antim Ivireanu, i-a dat «cu abundenţă cele de
cheltuială», punîndu-1 «să sape cu îngrijire literele arabice şi făcînd nouă halcografie
arabică, să tipărească serviciul sfintei liturghii în amîndouă limbile elenă şi arabică» 3.
,Astfel, începutul veaculuial XVIII-lea a marcat pătrunderea cărţii arabe în tipar
niţele brîncoveneşti, fenomen ce s-a extins pînă la mijlocul secolului, cunoscîild trei
etape succesive şi distincte: tipărirea în Ţara Românească (1700— 1702), mutarea
tipografiei în Antiohia (1702— 1744), reluarea tipăririi, în Moldova (1745— 1747).
*

PRIMELE TIPĂRITURI PENTRU CREDINCIOŞII ORTODOCŞI ARABI
în ianuarie 1701, trei cărţi legate cu coperţi de ilemn şi îmbrăcate în piele, au
fost aduse de la Snagov şi prezentate domnului. Erau trei exemplare ale Liturghierului
grcco-cirab, tipărit, aşa cum se arăta în foaia de titlu «pentru întîia o(a)ră, greceşte
şi arăbeşte, după cererea şi cu îngrijirea prea sfîntului părinte kir Atanasie, fost
patriarh al Antiohiei, cu cheltuiala domnului Ungrovlahiei, domnul Io(an) Constantin
1. Prefaţa lui Teodosie la Triodul din 1700 după Dima Drăgan, Constantin Cantacuzino Stolnicul,
Bucureşti, 1970, p. 251.
2. I. Bianu, N. Hodoş, Prefaţa lui Atanasie la «Liturghierul din 1701», C.R.V. voi. 1, Bucureşti,
1903, p. 431.
3. Ibidem, p. 432.
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Basarab Voevod (...). în mînăstirea (...) numiită Snagov, în anul de la Christos 1701
cu îngrijirea călugărului Antim, georgian de origine» 4.
Liturghierul bilingv, pe coloane, păstra sistemul de scriere arab de la dreapta
spre stingă. Pe reversul paginii de »titlu se afla stema Ţării Româneşti, sub care era
trecută titulatura domnului in limba greacă. Urmau două prefeţe scrise de .patriarhul
Atanasie Dabbas, ce lăudau iniţiativa lui Brîncoveanu, arătînd că «nimeni din domnii
trecuţi n-au săvîrşit atîtea şi astfel de lucruri bune» 5.
Intr-adevăr, multă osteneală trebuie să fi cerut mărunţilor meşteri anonimi care
săpaseră în lemn literele arabe, dar şi lui Antim Ivireanul, care, după cum mărturisea
în alt loc, nu cunoştea limba arabă. Dar se pare că nici Atanasie al IV-lea Dabbas
nu s-a mulţumit numai cu solia sa, ci a ajutat la traducerea din greacă în arabă a
textelor, ce trebuiau apoi culese. Probabil că adusese din Antiohia şi cîţiva prelaţi,
care, cunoscînd ambele limbi şi zăbovind zilnic -pe lîngă Antim Ivireanul, au ajutat
la trainscrierea corectă a literelor, deprinzînd, poate, ceva din tainele «artei negre».
Corecturile greceşti au fost făcute de un anume : «Ignatie ieromonahul Fytianu, din
Ha Idea» 6.
Constantin Vodă Brîncoveanu a .primit cu multă bucurie cele trei exemplare
ale Liturghierului, iar după ce le-a admirat frumoasele vignete, de la începutul şi
sfîrşitul fiecărui capitol, şi slovele cu cerneailă neagră şi roşie, încadrate în chenare
duble, le-a hotărît destinaţia. Unul l-a dăruit lui Atanasie al IV-lea Dabbas, care nu
numai că-1 ceruse, dar îşi dăduse şi osteneala pentru apariţia lui.
Al doilea exemplar i l-a oferit domnul, în semn de preţuire, unchiului său, eru
ditul stolnic Constantin Cantacuzino, îmbogăţindu-i astfel faimoasa bibliotecă cu o
carte rară.
Este de fapt singurul Lilurghier greco-arab rămas în ţară, şi numai grija deose
bită a stolnicului de a-şi conserva cărţile, a făcut ca el săreziste pînă acum, purtînd
încă pe prima pagină o însemnare autografă a stolnicului: «această leturghie greceşti
şi hărăpeşti, fiind sfinţiaia părintele proin Antiohias şi rugîndu pre măriaia Constandin-Vodă de le-au dat la tipariu, datu-se-au şi dumnealui lui jupan Constandin C(antacuzino) biv vel stolnic. Aceasta Cartea acum să chiamă că sînt den cărţile
dumnealui» 7.
Despre soarta celui de-al treilea exemplar nu se ştie nimic. Să-l fi trimis Con
stantin Brîncoveanu călugărilor sinaiţi, cu care avusese strînse legături ? Sau Patriar
hiei de Ierusalim, pentru a-şi arăta preocuparea de sprijinire a credincioşilor ortodocşi
supuşi permanent la propaganda catolică a «uniaţiei» ?
Este mai posibil ca domnul care, dispunea doar de trei exemplare, să fi căutat
a-şi asigura favorurile înaltului for religios, nu lipsit
de influenţă, în anumite
împrejurări, pe lîngă Sublima Poartă.
Şi apoi ferecătura de evanghelie, descoperită, în 1938, de scriitorul şi diplomatul
Marcu Beza, în trezoreria ieros'olimitană (aflată acum în Colecţia de artă orientală
a sa), poate că îmbrăcase tocmai Liturghierul greco-arab, din 1701. Frumos cizelată
în argint aurit pe un fond de catifea verde, ferecătura poartă în aplicul din mijloc,
figura lui Constantin Vodă Brîncoveanu, donatorul şi figura unuia din fiii săi, poate
Ştefan, cel care s-a ocupat cu tipărirea de cărţi.
Tipărirea celor trei Liturghiere arabe dovedea vastele posibilităţi ale lui Con
stantin Brîncoveanu de a împlini în atelierele sale, orice comandă oricît de dificilă
ar fi fost. Ele nu răspundeau însă «unor necesităţi practice de largă -utilitate, ci erau
destinate să rămînă doar un simbol al măreţiei şi universalităţii domnului.
De aceea, pe la începutul anului 1702, patriarhul Antiohiei Atanasie Dabbas, i
se adresă din nou domnului cu rugămintea de a pune în tipar un Ceaslov greco-arab,
dar care să fie tras în mai multe exemplare, pentru ca să poată «să împartă şi să
dea în dar preoţilor ortodocşi de acolo» 8.
«

4. Ibidem, p. 1.
5. Ibidem, p. 428.
6. Ibidem, p. 432.
7.
Liturghierul greco-arab, 1701, foaia de titlu, jos. Sus se află o însemnare în limba greacă a lui
Nicolae Alexandru Mavrocordat, cu anul 1723, iar mai jos, în stînga, apare scris de altă mînă : «Văzut»,
semnătura fiind indescifrabilă.
8. I. Bianu, N. Hodoş, op. cit., voi. I, p. 446.
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De astă clată, Atanasie nu s-a mai deplasat personal, ci trimise un om al său
de încredere, care, venind la curtea lui Brîncoveanu, aduse -probabil şi manuscrisul
Ceaslovului. Domnul primi cu bunăvoinţă cererea, trimiţînd manuscrisul la Mînăstirea
Snagov, -unde se mai păstrau literele -arabe săpate in lemn, cu un an în urmă. Şi
lucrul începu în curînd, căci noua carte era mai voluminoasă şi cerea mai multă
măiestrie în culegerea textului, pentru că numai «topariile» erau tipărite în ambele
limbi, celelalte fiind sau numai în ar-abă sau numai în greacă.
Aflînd patriarhul Atanasie că Brîncoveanu a acceptat tipărirea Ceaslovului său,
se grăbi să trimită la Snagov o scurtă prefaţă, ce urma să fie «adăugită fiecărui volum,
prin care atrăgea -atenţia tuturor celor ce se vor folosi de aceste căiţi să nu uite, pe
cel care şi acum îşi plecase inima la rugăminţile lui, pe «Domnul şi Eghemonul a
toată UngTovlahia, marele Brîncoveanu» 9.
în iunie 1702, Ceaslovul greco-arab, în mai multe exemplare, era gata. Avea 732
pagini şi cuprindea, pe lîngă textele propriu-zise, cele două scrisori ale lui Atanasie
Dabbas, una către domn, cealaltă către preoţii ortodocşi arabi, iar la sfîrşit, într-o
scriere arabă în diagonală, apărea notiţa lui Antim Ivireanul, pri i care cerea celor
ce vor citi cartea să-i ierte «toate greşelile şi nepotriveilile» limbii pe care nu o
cunoştea.
Aduse la curtea domnească, Brîncoveanu se declară întru totul mulţumit de
noua ediţie a cărţilor ar-abe, ieşite din tipografia sa, şi, duipă ce îşi alese un exemplar
pentYu biblioteca sa, încredinţă restul solului Patriarhiei de Antiohia. Astfel, prin
iulie 1702, mai multe exemplare ale Ceaslovului greco-arab, luau drumul Antiohiei.
Atanasie al IV-lea Dabbas, primindu-le, a fost copleşit de bunătatea şi dărnicia
«marelui Brîncoveanu». Domnul însă îl ruga ca volumele tipărite cu cheltuiala sa,
să fie date «în dar şi în har», «adică gratuit preoţilor arabi, căci mult dorea Brîncoveanu
să nu-şi dezmintă faima de «prinţ al aurului» nici chiar în faţa arabilor.
Se pare că, în răstimpul de aproape de un an şi jumătate, de la apariţia primei
cărţi arabe (ianuarie 1701) şi pînă la tipărirea Ceaslovului (iunie 1702), literele arabe
aflaite la Mînăstirea Snagov nu au rămas cu totul nefolosite.
O însemnare din februarie 1702, de pe o carte grecească, arată că umanistul
dr. Ioan Cantacuzino, tălmăcise în greaca vulgară, la cererea lui Constantin Brînco
veanu, Tîlcul Evangheliei lui Teofilact, şi, se arăta în continuare, domnul pusese a
se tipări, pentru «ruşi, sîrbi, tribali, arabi şi iberi» 10.
Dorinţei domnului i se datorează deci, cea de-a treia tipăritură arabă culeasă
la Snagov.
Deşi însemnarea este foarte convingătoare, lipsa din ţară a vreunui exemplar
ridică problema dacă tipărirea lîn limba arabă a Evangheliei s-a executat într-adevăr.
Să se fi scos un număr restrîns de volume şi singurul oprit în ţară să se fi distrus
în timpul tulburărilor de aici ? Sau să fi înstrăinat Brîncoveanu toate Evangheliile
apărute, trimiţîndu-le Patriarhiilor din Orient ? La fel de posibil este ca domnul, neaflînd în ţară un tălmaci priceput de greacă şi arabă, să fi renunţat la tipărire, deşi
tonul însemnării este categoric.
Numai o cercetare minuţioasă a bibliotecilor Orientului va putea confirma sau
infirma existenţa celei de-a treia tipărituri brîncoveneşti în limba arabă.
TIPARNIŢĂ BRÎNCOVENEASCĂ ÎN ANTIOHIA
La 11 iulie 1703, cînd Constantin-Vodă Brîncoveanu se întoarse de la Adrianopol
cu hatişeriful sultanului, ce-1 confirma domn pe viaţă, se oficie, la Bucureşti, o slujbă
în cinstea marelui eveniment, unde, alături de toţi egumenii, episcopii şi mitropolitul
Ţării Româneşti, patriarhul de Antiohia, acelaşi Atanasie al IV-lea Dabbas n , săvîrşi
slujba poruncită de domn. Prezenţa lui cu acest prilej imprima mai multă solemnitate
ceremoniei, dar desigur, ea se datora altor cauze.
Intr-adevăr, Atanasie al IV-lea Dabbas, venise în Ţara Românească pentru a-i
cere lui Constantin Brîncoveanu mutarea tiparului arab de la Snagov în Antiohia,
9. Ibidem, p. 446.
10. Hurmuzachi, voi. XIV, partea I-a, DCCXL, p. 757.
11. Şt. Ionescu, şi Panait I. Panait, Constantin Vodă Brîncoveanu, Bucureşti, 1959, p. 221.
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căci deşi, din porunca şi cu cheltuiala domnului, se tipăriseră primele cărţi arabe,
nevoile erau cu mult mai mari şi numai o -activitate tipografică continuă putea în
destula cererile.
Momentul sosirii patriarhului Antiohiei la curtea domnească din Bucureşti era
deosebit de prielnic, astfel că domnul, dispus la orice mărinimie, i-a oferit lui Atanasie
Dabbas o tipografie arabă completă.
Darul lui Constantin Brîncoveanu era foarte costisitor şi neobişnuit, deşi 9 ani
mai tîrziu, prin 1713, cînd numărul tiparniţelor din ţairă crescuse, domnul a trimis
una şi patriarhului de Ierusalim, Hristant Nottara, împreună cu un ucenic instruit de
Antim Ivireanu 12.
Tiparniţa brîncovenească, constînd dintr-o presă, litere arabe sculptate în lemn
şi cîteva modele pentru ornamente, a fost instalată în anul 1703, la Alep, oraşul din
mijlocul nisipurilor, reşedinţa Patriarhiei unde a rămas tot timpul vieţii lui Atanasie
Dabbas.
Primele tipărituri au ieşit însă abia peste trei ani, răstimp în care viitorii tipo
grafi veniseră, poate, pînă în Ţara Românească, să-şi facă ucenicia la Snagov, pe
lîngă Antim Ivireanul, a cărui iscusinţă atrăgea meşteri tipografi din alte ţări. Printre
ei se .află Abdllah Zakher, care deprinzînd meşteşugul ajunse cu timpul să dirijeze
toate treburile tiparniţei, din Alep.
în anul 1706, Atanasie al IV-lea Dabbas trimitea lui Constantin-Vodă Brînco
veanu «prima carte tipărită la Alep, o Psaltire arabă, iar la sfîrşitul anului cea de-a
doua, o Evanghelie, ambele purtînd stema Ţării Româneşti, cu iniţialele domnului, în
limba greacă.
în «Prefaţa» Psaltirii, patriarhul mulţumea lui Constantin Brîncoveanu pentru
confecţionarea literelor şi-i trimitea drept recompensă volumul respectiv. Cartea, tipă
rită numai în arabă, de dimensiuni mai mici, era săracă în ornamente.
Avea numai 276 de pagini, pe oare textele scrise cu cerneală neagră şi roşie se
înşirau monoton, încadrate cu un chenar simplu 13.
De tălmăcirea celor două cărţi din greacă în arabă se ocupase patriarhul A ta
nasie Dabbas şi lucrul nu fusese prea lesne, după cum singur mărturiseşte în prefaţa
Evangheliei : «am tradus-o din greceşte şi am corectat frază cu frază... Aceasta era în
anul creştin 1706» 14. ^
La început fondurile tiparniţei brîncoveneşti din Alep, nu erau suficiente pentru
o activitate susţinută, de aceea darurile care surveneau erau binevenite. Astfel, în
ianuarie 1708, se trase o nouă ediţie a Evangheliei arabe «cu cheltuiala domnului
respectat Ioan Mazeppa, hatmanul» 15.
Recunoştinţa păstrată lui Constantin Brîncoveanu l-a îndemnat pe patriarhul
Atanasie al IV-lea Dabbas să-i rezerve domnului, din puţinele cărţi tipărite, un exem
plar al acestei Evanghelii, care purta stema Ucrainei şi o prefaţă foarte măgulitoare
pentru Mazeppa, scrisă de Atanasie.
Şi tot astfel, îi trimise în 1711, un foarte preţios Penticostar arab, apăru-t în
acelaşi an la Alep.
Selecţia darurilor lui Atanasie către domnul Ţării Româneşti, pe care-1 preţuia
atît, atestă că acestea fuseră cele mai valoroase cărţi multiplicate în tiparniţa de la
Alep, cu atît mai mult cu cît cele mai multe apăruseră în timpul domniei lui Con
stantin Brîncoveanu.
Poate la fel de valoroasă să fi fost şi acea ultimă lucrare de proporţii, ieşită de
sub teascurile tiparniţei brîncoveneşti din Alep, în 1721, intitulată Stînca îndoielii,
dar Atanasie n-a mai avut ocazia să i-o «trimită lui Constantin Vodă Brîncoveanu,
căci, din 1714, capul domnului se plecase definitiv, dar nu de bună voie, în faţa
sultanului.
Relativa inactivitate a tipografiei s-a accentuat după 1724, după moartea erudi
tului patriarh al Antiohiei Atanasie al IV-lea Dabbas, care o adusese din Ţara Româ
nească şi o conduse cu mult zel, timp de peste 21 de ani.
12. Hurmuzachi, voi. 14, partea a 3-a, nr. LXVI, p. 107.
13. Psaltires arabă, Alep, 1706, — Bibi. Acad. CRV.
14. I. Bianu, N. Hodoş, op. cit., partea a IV-a, p..32.

15. Ibidem, p. 33.
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RELUAREA TIPĂRIRII CĂRŢILOR ARABE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE
După moartea lui Atanasie Dabbas, tiparniţa brîncovenească s-a dispersat în
mai multe localităţi ale Antiohiei, prin mutările succesive mai întîi la Mînăstirea
Balamand (lîngă Tripoli), apoi la Mînăstirea Sfîntul Ioan din Saeg şi o altă parte, la
Mînăstirea Zaurac, în Liban. Timp de 20 de ani nici unul din aceste centre nu şi-au
putut desfăşura activitatea la nivelul celei anterioare, deşi extinderea propagandei
iezuite .pentru «.uniaţie» o cerea.
în 1745, Silvestru de Cipru, urmaşul lui Atanasie în scaunul Patriarhiei de Antio
hia, a preluat ideea predecesorului său, căci, vizitînd ţările române (1729— 1730, 1735),
aflase că în Bucureşti se mai păstrau literele arabe de pe vremea lui Constantin Vodă
Brîncoveanu. Era probabil un alfabet arab complet, pe care poate Brîncoveanu porun
cise mai .tîrziu să-l toarne î:i plumb 16.
Patriarhul Silvestru, aflînd de existenţa lui, stăruise pe lîngă domnul Ţării Româ
neşti, să-i îngăduie să-l folosească la tipărirea lucrărilor arabe, manuscrise, atît de
necesare în combaterea catolicismului. Constantin-Vodă Mavrocordat, cunoscut prin
măsurile foarte aspre aplicate preoţilor simpli, pe vremea cînd se afla domn în Mol
dova, a privit cu plăcere cererea lui Silvestru, încredinţîndu-i rămăşiţele tiparului
arab brîncovenesc. Dar domnul n-a ţinut să continue faptele bune ale înaintaşului său,
Constantin Brîncoveanu, şi tiparniţa a fost transportată în Moldova. Poate sărăcia vis
tieriei Ţării Româneşti, în scaunul căreia abia se instalase, «l-a obligat pe Constantin
Brîncoveanu să accepte înstrăinarea ei, căci mult cheltuise domnul Moldovei Ioan
Nicolae Mavrocordat, în 1745, cu înzestrarea tiparniţei aşezată la Mînăstirea «Sfîntul
Sava» din Iaşi.
La 19 iulie 1745, cu cheltuiala domnului se scotea prima tipăritură .arabă de la
Iaşi, un Condeie sau Slujbelnic, cuprinzînd aceleaşi texte ca ale Liturghierului din 1701,
a lui Constantin Brîncoveanu, dar corectate de patriarhul Silvestru tşi scrise numai
în limba arabă.
Ofensiva catolicismului pentru «uniaţie» în ţările arabe «impunea renunţarea,
pentru un moment la tipărirea cărţilor de ritual şi multiplicarea cărţilor celor de răs
puns (predici, catehisme etc.), de combatere a învăţăturilor şi practicilor catolice.
Aşa se explică apariţia în 1746, la Iaşi, a cărţii Arbitrul adevărului şi al dreptăţii,
opera patriarhului Ierusalimului, Nectarie, apoi a unui Manual contra infailibilităţii
Papei, de doctorul în filozofie, Eustratie Argentis.
Cărţile erau «legate împreună şi despărţite între ele prin două pagini albe, pur
tînd pe a doua foaie de titlu stema Moldovei, lucrată în xilografie, cu iniţialele dom
nului : «I.I.N-.VV.M.G.Z.ML.»17 şi cu o dedicaţie -în greacă, transcrisă în caractere
arabe «Lui Ioan Nicolae Voevod Mavrocordat, domn ţării Moldovei» 1S.
Apariţia cărţilor solicitase mari eforturi, căci mărturiseşte patriarhul Silvestru
în prefaţă, «abia am putut să tipărim această carte cu nesfîrşită oboseală» 19. Greu
tăţile veneau poate din lipsa îndemnării tiparnicilor, căci dispăruseră de mult ucenicii
lui Antim Ivireanul. Fuseseră aduşi în Moldova călugărul «Mihai Bezi, de fel din
Kourt — al Dahab (...) din Siria şi diaconul Gheorghe din Alep, din suita patriarhului
Antiohiei» 20.
Traducerile s-au făcut anterior : astfel cartea Arbitrul adevărului şi al dreptăţii
a fost «tradusă din ambele limbi greacă şi latină, după textul original, în anul 1735» 21,
probabil de patriarhul Silvestru, iar Manualul lui Eustratie Argentis, îl tradusese la
Cairo, în 1740, Masaad Naşu Damaschinul.
De astă dată, cărţile se tipăriseră «cu cheltuiala şi sub îngrijirea părintelui cel
fericit kirios kir Silvestru», adăugîndu-se numai «stăruinţa slăvitului şi cinstitului
domn, conducătorul ţării Bogdaniei Ioan Beyr fiul lui Nicolae Bey»22, dar fără un
ajutor bănesc real.
16. Antim Ivireanu îl încunoştiinţa pe patriarhul de Ierusalim Hrisant Nottara, în iulie 1714, că
dăduse la turnat «mai mult de 50 de ocă» de plumb pentru literele ce se stricaseră în timpul mutării
tipografiei de la Tîrgovişte la Bucureşti, Hurmuzachi, op. cit., p. 5, pag. 115.
17. «Io Ioan Nicolae voevod Mavrocordat Gospodar Zemle Moldavscoi».
13. I. Bianu, N. Hodoş, op. cit., voi. IV—XIV, p. 61.
19. Ibidem.
20. Ibidetn, p. 66.
21. Ibidem.
22. Ibidem.
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Forma grafică foarte simplă, lipsită de vignete şi alte ornamente decorative, le
deosebea mult de frumoasele tipărituri arabe brîncoveneşti. E drept, tirajul era mai
mare, căci fuseseră tipărite «1500 exemplare, ca să fie răspîndite printre creştini»23.
In felul acesta se încheia cea de-a treia etapă a activităţii tiparului românesc
pentru arabi, caracterizată prin mutarea centrului în Moldova, prin introducerea căr
ţilor de polemică creştină şi prin creşterea numărului de exemplare.
De <ac-um patriarhii Antiohiei nu se vor mai adresa domnilor Ţărilor române
pentru a-i sprijini in tipărirea cărţilor arabe, ci vor căuta să se limiteze la tiparniţele
din Antiohia.

Florenţa IVANIUC
«fi-SUMfi
Dans l'article present concernant les activites des imprimeries typographiques
qui avaient iructueusement îonctionner en Valachie durant le regne du voievode
Constantin Brancoveano on s'est penche sur un cote moins connu de ces activites,
notamment sur l'activite de la premiere imprimerie de livres arabes dans le monde.
Pendant la premiere periode de Texistance de cette imprimerie lorsqu'elle avait
fonctionne entre 1700— 1702 Qupr&s du monastere de Snagov on y avait imprime
seulement quelques titres et ă un tirage tres reduit. On remarque ainsi que sous la
direction du metropolite Antim Ivireanu et ă compte du voievode du pays, on avait
imprime en 1701 un Litourgikon greco-iarabe (livre contenant les messes du rite byzantin) et en 1702 Le ilivxe des heures greco-arabe.
Apr&s 1702, cette imprimerie de Snagov fut donnee en cadeau au patriarche
d'Antioche, Athanase TV Dabbas qui la fit installer et îonctionner ă Alep jusqu'ă
sa mort, en 1724. Les premiers livres imprimee ă Alep sur les presses de ladite
imprimerie iurent: un Psautier tarabe et un Livre des quatre Evangiles en arabe egalement tous les deux parus en 1706 par le soin dudit patriarche.
En hommage et en signe de reconnaissance envers le voievode Constantin Bran
coveano, le patriarche IV Dabbas lui afirit un exemplaire de chacun de ces livres
ainsi que de Ia nouvelle edition du Livre des quatre Evangiles păru en 1708 et de
l'edition du Pentecostarion arabe păru en 1711.
Au cours de la deuxi&me periode de parution des livres arabes, ă Alep, outre
les livres cultuels orthodoxes, on fit imprimer aussi des livres ă contenu doctrinal
orthodoxe.
Apres 1742, Timprimerie d'Alep cessa de îonctionner ă cause de la deterioration d'une pârtie de son outillage et ă cause de son transfert, successivement, d'un
moruastere ă l'autre.
Le patriarche Silvestre, successeur d'Athanase IV Dabbas ă la tete du patriarcat
d'Antioche s'adressa aux pays roumains en leur ayant demande des livres en arabe
pour son Eglise. En 1745, une imprimerie typographique pour des livres en arabe lut
installee aupres du monast&re de Saint Sabbas ă Iassy, en Moldavie ; ă l'aide de
certains outillages transieres de Bucarest et avec le concours materiei qu'y preta
le voievode Nicolae Mavrocordat, on fit imprimer, en 1745 meme, sur les presses
de cette imprimerie un Kontakion en arbe â l'usage des services divins orthodoxes.
Au cours de I'annee suivante, 1746, on y a fit imprimer certains livres ă con
tenu doctrinal ainsi que le desirait au premier abord le patriarche Sivestre d'Antioche
afin de repousser le catholicisme romain. C'est ainsi que paressa en arbe les livres
intitules : L'arbitre de la verite et de la joistice signe par Ie patriarche Nectaire de
Constantinople et Manuel contre rinfaillibilite du pape signe par Eustratios Argentis,
docteur philosophie.
Sans s'âtre propose de traiter tous les problemes qu'on souleverait ă ce propos,
l'article present ne fait que mettre en lumiere l'activite editoriale des imprimeries
typographiques en lague arabe creees et soutenues par le voievode Constantin Bran
coveano et par d'autres voievodes tout le long d'un sfecle, imprimerie dont l'activite
a ete eclairee par les donnees consignees dans les exemplaires conserves par VAca
demie de la R&publique Socialiste de Roumanie et dans les documents inedits ayant
appartenus ă l'&crivain et diplomate roumain Marcu Beza.
23. I. Bianu, N. Hodoş, op. cit., voi. XIV, partea a IV-a, p. 61.
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Î n s e m n ă r i d e p e m a n u s c r is e şi c ă r ţ i d e c u l t p r iv in d
isTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Este vorba de un n/umăr de 152 de note marginale, culese de pe manuscrisele şi
cărţile vechi româneşti din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România. Ele
aduc amănunte, precizări şi contribuţii noi la istoria Bisericii din Ţara Românească,
Moldova şi Transilvania pe o perioadă îndelungată de timp, începînd din secolul al
XVII-lea şi pînă la jumătatea secolului al XlX-lea. La strângerea lor, începută în
1945, am răsfoit vreme de mai mulţi ani toate colecţiile de manuscrise româneşti,
slave şi greceşti, precum şi întreg depozitul de carte veche românească din numita
bibliotecă. Cu acest prilej, am -cules însemnări din toate colţurile ţării, scrise de
multe şi felurite mîini, cu litere chirilice, uneori caligrafic, de cele mai multe ori
însă mai puţin frumos, iar alte ori foarte greu de citit, înoît în transcrierea lor, dar
mai ales în descifrarea numelor autorilor lor, am întîmpinat dificultăţi, unele de neîn
vins. Autorii acestor însemnări provin din diferite pături sociale, fiecare cu viziunea
lui particulară asupra societăţii şi a istoriei, cea mai mare parte fiind slujitori ai
bisericii, de la mitropolit pînă la umilul călugăr sau preot de ţară. Sînt printre ei
însă şi mireni (boieri, boiernaşi, logofeţi, căpitani, dascăli etc.), care dau în însem
nările lor amănunte despre construcţiile şi viaţa bisericească, .urbană şi rurală a ţării.
Nu toate însemnările adunate aici sînt inedite. Patru din ele, aflate pe unele
manuscrise provenind de la Mînăstifrea Cernica, au fost publicate mai înainte ca
acestea să ajungă în posesia Bibliotecii Academiei1. Altele, în total 18, care se găsesc
în primele 1380 de manuscrise româneşti din aceeaşi bibliotecă, au fost tipărite in
cele patru volume apărute pînă acum din Catalogul acestor manuscrise2. tîn sfîrşit,
altele au fost tipărite anterior de autorul acestor rînduri. Toate aceste însemnări, care
au fost publicate mai înainte, le-am transcris direct de pe izvodul lor original şi
le-am inserat aici, indicînd, în referinţele 'bibliografice ce le însoţesc, locul unde au
fost publicate 3.
Restail însemnărilor văd acum pentru prima oară lumina tiparului. Transcrierea
lor s-a făcut întocmai, adică în transliteraţie, fără a se moderniza limba. ‘întregirile
de litere sau de cuvinte întregi le-am pus ;în paranteză obişnuită, ăn care am mai
plasat, cînd a fost cu putinţă, numele autorului însemnării. Identificările şi alte indi
caţii le-am dat în josul paginilor. Am numerotat fiecare piesă, adăugîndu-i la sfîrşit,
__________ •

1. N. Iorga, Manuscriptele Minăstirii Cernica, în «Biserica Ortodoxă Română», XXVI (1902—1903),
p. 222, 231—232 (în referinţele bibliografice de sub însemnările în chestiune, prescurtat : N. Iorga,
Manuscriptele).
2. Catalogul manuscriptelor româneşti, tomul I întocmit de I. Bianu, Bucureşti, 1907 ; tomul II de
I. Bianu şi R. Caracaş, Bucureşti, 1913 ; tomul III de I. Bianu şi C. Nicolaiasa, Craiova, 1931 ; tomul IV
de G. Ştrempel, FI. Moisil şi L. Stoianovici, Bucureşti, 1967 (în referinţele bibliografice, prescurtat:
Catalogul).
3. Ed. = ediţii.
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in paranteză obişnuită, num ăm l sub care este Înregistrat în Biblioteca Academiei
manuscrisul4 sau cartea veche românească5, din care s-a scos însemnarea. Trebuie
avut în vedere că unele cărţi româneşti vechi au fost înlocuite între «timp din această
bibliotecă. Ca urmare, cotele acestora, trecute în indicaţiile bibliografice de la sfîr
şitul unor însemnări, culese cu atîţia ani în urmă, ar putea să nai mai corespundă
exemplarelor existente astăzi în bibliotecă.
Cuvintele sau frazele tipărite cu litere drepte sînt traduse din limba slavă. Un
gl6sar caută, la sfîrşit, să explice cuvintele vechi şi pe cele străine.
Nu mi-«am propus să dau aici o ediţie critică a însemnărilor. Ca atare, ele apar
aşa cum se găsesc însăilate în original, uneori cu greşelile, dar şi cu (lucrurile ade
vărate ce le aduc acum la lumină. Publicarea lor ar putea constitui şi un îndemn
pentru culegerea unor astfel de «urme preţioase de istorie românească, care, din păcate,
continuă să rămînă necunoscute pe foile îngălbenite de vreme ale vechilor cărţi de
cult din impozante colecţii publice sau din uitate firide de biserici de ţară.
TEXTUL ÎNSEMNĂRILOR
1 — 1389 di la H(risto)s, iar di la zidire 6899, indictionul 14, din vremea patriarhului Ţarigradului,
Antonie adeverinţa sa dată voievodului Baliţa şi fratelui său Dragoş, pentru mănăstire, ci ei au la Maramoroş, unde iaste hramul taxiarhului Mihail.
(Însemnarea lui Balş).
(C. r. v. 945, dublet, din cărţile lui C. D. Sturza, ultima foaie albă de la început, verso).
j 2 — Pisaniia bisericii ot Răt(o)voeşti de cine este făcută. Sîntu hram să zidi de jupan Vile vel
logofăt i jup(a)niţa Chiriţa i Vlaicul stolnic i Pătru stolnic, leat 7024 (1516) în domniia Neagului vodă
Basaraba 6, cînd s-au făcut şi mănăstirea Argeş.
(Ms. r. 441, /. 358. Ed. : Catalogul, 11, p. 148).
3 — Cu vrerea Tatălui şi a Fiului şi a sfîntului Duh, această sfîntă biserică, ce s-au făcut din
temelie de robul - lui Dumnezeu lo Mateiu Basarab voivod 7, s-au
ridicat in numele marelui mucenic
Dimitri spre a lui pomenire şi a neamului lui şi în zilele preaosfinţii sale kir kir Teofil mitropolit. Care
biserică acum să află pustie şi dărăpănată. Şi văzîndu du(mnia)lui căminar Gheorghe Ţartul că-i căzuse
şi piatra, care era scrisă pisaniia bisericii, au rădicat-o de acolo şi au dus-o la biserica du(mnia)lui,
unde să prăznueşte hramul sfîntului Neculae, metoh Orezului. Şi fiindcă această sfîntă biserică nu s-au
avut pisanie cu leatul său, s-au trecut leatu după aciastă piatră a sfîntului Dimitrie ce s-au zis mai sus.
Leat 7148 (1640) iunie 24.
(Ms. r. 1416, '/. 68).
4 — Aciastă carte 8 rămîne să fie la sfînta mănăstire de la Fedeleşciori, iunde iaste hramul preaobrajeniet d(o)mnului nostru Is(us) H(risto)s, fiind zidită de preasfinţitul păr(intele) kyr Varlaam, mitropo
litul Ţărăi Rumăneşti.
(Ms. r. 3352, f. 67 V).
%

5 — Să să ştie cu(n)du au fustu Toader ispravnicu în dzilele Ducău voevodu la svănta mănăstire
Bărnuva, unde este hramul a mare mucenicu Gheorghie. Şi am fustu trei cd şi cu vrere lui Dumnedzeu
s-au istuvitu. Ca să fiu şi nui pomeniţi şi părinţii nuştrei. în anul 7189 (1681).
. (Ms. s. 528, f. 95 v).
6 — Acea(stă) svîntă Evanghelie 9 datu-o-au Io creştinul lo Şărban Catacuzinu Basarab voevod,
domnul Ţărăi Ro(mâ)neşti io, la sfînta şi dumneziiască (bisearică) ot Liudeşti din Potoc ot sud Dîmboviţa,
care biseari(că) iaste făcută den temeliia ei de Stoica log(ofăt) Liudescul, însă cu ajutoriul mării sale
domnu nostru creştin Io Şărban Catacuzinu Basarab voevod, ca să fie mării sale pomeană în veaci. M(ese)ţa
ap(rilie) 14 dni, l(eat) 7190 (1682).
(C. r. v. 74, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», no. 85, f. 1—11).
7 — Să s(ă) şti& de acesta lucru că Mateiu au dat un loc besearicii pentru pomeana sufletului lui
şi pentru a muerii. Şi l-au dat înaintea satului tot şi l-au dat cu mare blăstămu şi cu afurisanie, să fie
afurisit de trei sute de oteţi den Nechei cela om prost, care să va tinde la acela locu, că l-au închinat
4. Ms. r. = manuscris român ; ms. s. = manuscris slav ; ms. g. = manuscris grec.
5. C. r. v. = Carte românească veche.
6. Neagoie Basarab, domn al Ţării Româneşti (1512—1521).
7. Domn al Ţării Româneşti (1632-1654).
8. Întrebări şi răspunsuri spre învăţătura coconilor tineri în şcoală pentru credinţa pravoslavnică,
manuscris, Bucureşti, 1675.
9. Ediţia Bucureşti, 1682.
10. 1678-1688.
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besearecii pînă vă fi pămîntul. Locul iaste în Streză, lîngă locul lui Ion Gheldea. Ce acel loc, cine va
sluji besearecii locul încă să-l ţie.
Iară de acel loc am scris 'forte ca să să ştie că Mateiu au dat locul din Streză, lîngă Ion Gheldea,
l-au dat besearicii cu toată voia sufletului. Şi l-au dat înaintea a tot satul să fie al besearicii pînă in
veac. Iară acela om prost, ce să va tinde la locul besearicii, să fie afurisit de 300 i 18 părinţi bătrîtii
den Necheiu şi de noi.
Şi jude au fost satului Ionului Stoicăi Ruşeveţ şi pîrgar, mare Tonta Tătulea, al doile pîrgar Ion
Sopa, pîrgar mic Ionul Radului Crăciunease, gocimanii satului Lazer, Dancul şi Teoader Pulan, preoţii
besearicii popa Man şi popa Toma şi popa Marcul şi popa Oprea. Judeţu în Nochirhă au fost : judeţ
mare Andreşu Căznic, judeţ mic Baltăş.
Şi l-au dat in zilele lui Apafi Mihaiu craiu u şi vlădică Varlamu din Daia. în anul de la naşterea
lui,Hristos 1687, luna iunie 28 zile. Am scris mult păcătosul popa Tom^ 12.
(Ms. s. 625,

f. 134 V).

8 — Kir Theodosie, mitropolitul Ungrovlahiei, dăruit-am acest Mărgărit al sfîntului Ioan Zlatoust k
lui Ilarion, egumenul de la Bistriţa, av(gust) 7199 (1691).
Acest sfînt şi dumnezăescu Mărgărit iaste al sfintei mănăstiri Bistriţa, hramul Uspetiiei B(ogorodi)ţi,
unde să odihnescu moaştele sfîntului cuviosului părintelui nostru Grigorie Decapolitu, care să odihneşte
in sjînta mănăstire Bistriţa, între oltariu şi între bisearică, în sicriu de argint poleit cu aur, care iaste
foarte lucru minunat şi de minuni făcător.
(C. r. v. 91, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 161, foile nepaginate de la început şi p. 1 —3).
9 — Să (să) ştie cînd ne-au trimis măriia sa vodă egumen la sfînta mănăstire la Hurezi, luîndu-(ne)
din eg(u)menie dă la Cîmpul Lungu, care întru egumenie făcînd acolo ani 3, şi la Hurezi am venit în
sept(emvrie) 20 d(ni), cînd era leat 7201 (1692). Şi cînd au fost in iul(ie) în 8 d(ni), la prăznuirea sfîntului
şi marelui fnucenic Procopie, venit-au la sfînta mănăstire părintele episcopul kir Ilarion rîmniceschi, care
după hirotoniia sfinţii sale întîiu într-această sfîntă mănăstire ce e zisă mai sus sluji leturghie sfinţiia sa.
Şi au şi făcut hirotonie întîiu la acea sfîntă leturghie pă diiaconul Grigorie preot şi pă alt călugăraş,
anume Ioan, diiaconu. Şi într-acea vreame era Cernica biv vel armaş, ispravnic şi Apostul clucer Poenariul
chieltuitor la lucrul sfinţii mănăstiri.
(Ms. r. 2381, /. 255).
10 — Şerban Cantacuzino biv vel comis. Datu-s-au 14 sfintei biserici, unde este hramul presfintei
născătoarei şi purure fecioarei Marii Adormire, care biserică este în mahalaoa noastră ce-i zic Biserica de
Doaă Turnuri. Şi s-au dat ca să ne fie noaă şi părinţilor noştri vecinică pomenire şi soţiilor mele. Iar
cine o ar luatu îndrăzneală sau o ar fura, să fii supt orgie şi blestemul Maicei Precistei. Care o am
însemnat şi-n multe locuri cu iscălitura noastră, precum să şi vede. Şerban Cantacuzino biv vel comis.
(C. r. v. 95, dublet 4, p. 1—73).
11 — Această sfîntă şi dumneziiască Evanghelie 15 datu-o-au Mihaiu logofăt Conţescul la besearica
de la Tomşani, care besearică iaste făcută de iznoavă cu osteneala lui Costandin comisul. Şi o am dat de
pomană, neavînd evanghelie rumânească. Luna aprilie 16 zile, în anul 7206 (1698).
(C. r. v. 74, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 379, f. 1—7).
12 — Aceste Mineae 16 le aduce şi le închină pentru pomana sfintei şi dumnezeeştei mănăstiri ce
să chiamă Bisăricanii, unde este hramul Blagoviştenie, în ţara Moldovei, dumnealui Costandin Catacuzino
biv vel stolnic, l(eat) 7207 (1699), mai 2 d(ni).
Aceastea sfinte Mineia le-au adus dumnealui Vasilie Cantacuzino spătariul, carele sînt date de
dumnealui ctitorul Constandin Cantacuzino biv vel stolnic de Ţara Românească, şi le-au dat sfintei mănăs
tiri Bisericanii, unde iaste hramul Bunăvestirea a Maicei Precistei, sfintele Blagoveştenii, întru dzilele
blagociăstivului domnu Ioan Constandin Duca voevodu în ţara Moldovei w, în anul 7209 (1700) luna noiem
brie 21 zile.
(C. r. v. 111, dublet, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 754/3, f. 1—8).
11. Mihai Appafi, principe al Transilvaniei (1661—1690).
12. Din satul Fofeldea.
13. Ediţia Bucureşti, 1691.
14.
Evanghelie greco-română, Bucureşti, 1693. La începutul secolului al XlX-lea se afla în biserica
CreţuIesculuL
15. Ediţia Bucureşti, 1682.
16. Ediţia Buzău, 1698.
17. Constantin Duca (1700—1703).

DOCUMENTARE

801

13 — Acest Mineiu 18, inpreună cu cealelalte mineae, care sînt făcute pre 12 luni, datu-le-au Mihai
Cantacuzino vel spatar mănăstirii Sinaii de supt muntile Buceaciului, care iaste zidită den timelie de
dumnealui. Septăvrie 1 dni, l(eat) 7208 (1699) 19.
(C. r. v. 111, dublet, 107).
I

14 — Acest Apostol 20 iaste al sfinţii besearicii cea domnească dă piatră ot varoş Floci, l(eat) 7214
(1706). Az popa Bogoslov.
(C. r. v. 144, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 708, f. 1—3).
15 — Această sf(în)tă carte, ce să chiamă Mineaie 21, sînt cumpărate de du(m)nealui jupan Mihul
neguţătoriul den Bucureşti. Şi li-au dat sf(i)ntei besearici de aicea den Bucureşti, ce iaste hramu Triehsf(eti)
t(e)lă, care iaste pe locul Colţii, ca să-i fie pomeana dumnealui şi părinţilor lui, Ivan, Manea, să le fie
dumnealor veacinică pomenire. Iar cine s-ar ispiti a o striina de la aciastă sf(in)tă besearică, să fie supt
blestemul sfinţilor părinţi de la Nicheia, aşijderea şi de aceşti trei sfinţi ierarşi, a cărora iaste hramu.
Luna februarie, 15zile, anul 7214 (1706).
(C. r. v. 111, Mineiul pe luna martie, p.
16 — Acest Octoih 22 l-am dat lui Parthenie ieromonah zugravul să-i fie de
(însemnarea mitropolitului Theodosie al Ungrovlahiei).
(C. r. v. 151, dublet,

1—14).

cetanie, l(eat) 7214 (1706).

din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 727, p. 1).

17 — Aciastă sfîntă şi dumnezeiască I vangheliia 23 iaste dată de dumnealui jupan Mihai Cantacuzino
vel spatar sfinţii mănăstiri a dumnealui Titireaciul, carele din temelie iaste de dumnealui zidită. Martie,
9 dni, l(ea)t 7214 (1706).
(C. r. v.* 95, dublet 4, a cincea foaie tipărită, nepaginată, de la început, verso, şi p. 110, 267, 371).
18 — Acest Mineiu
împreună cu celelalte Mineae care sînt făcute pre 12 %
luni, datu-le-au Mihai
C(antacuzino) vel spătar mănăstirii Sinaii de supt muntele Buceaciului, care iaste zidită den timelie de
dumnealui. Septe(m)vrie 1 dni, l(eat) 7208 (1708).
(C. r. v. 111, donaţia Eforiei spitalelor civile, marginea de jos a foii de titlu).
19 — Să (să) ştie cînd m-am apucat de carte a învăţa, m-au dat unchiu-mieu, ieromonah Gherasim,
la dascălul Barbul, la Jiblea, de am .învăţat păr la cathisme, luni 8. Apoi am orbit de tot 3 ani. Apoi,
trecîndu-mi, m-au logodit cu o copilă şi îndat am orbit iar. Deci m-am călugărit fără ştirea părinţilor şi
a unchiu-mieu, cînd am fost de ani 14, la leat 7218 (1709) noemvrie 12, şi în Dumuneca Pravoslavna m-au
hirotonit diiacon părintele episcopul Damaschin rîmniceanu. Şi am fost paraclis(ier) ani 6 pol şi eclisiarh
ani 13. Şi am scris această carte 25 şi minunile Maicăi Preacistea. Apoi am îmbiat la Mosc. Şi viind,
m-au pus la Jitianu igumen Valis ghenăral i părintele episcop Inochentie ani 7. Apoi m-au pus igumen la
Coziia aceşti ani 8. Apoi m-au mai pus măria sa Costandin
vodă ani 1, apoi iar Costandin vodă ani 1
epitrop peste mănăstiri, apoi la mănăstirea Mihai Vodă igumen ani 7, luni 10. Acum m-am sUpus bătrîneaţelor şi morţii. Ghenadie arhimandrit proin Cozii.
(Ms. r. 3472, f. 500 V).
20 — Acest Anthologhion 26, ce să chiamă terfoloiu, l-au
afierosit dumnalui Lupul biv
vel agă
sfinţii mănăstiri din Chişinău, care, cu agiutoriul lui Dumnădzău, dumnalui au făcut-o din temelie, let
7251 (1723), iuli 9. Şi cini din preuţi au din mireni ar cuteza a o înstreina de la aciastă besearică, să fie
suptu blăstămul Domnului Hristos. Lupul biv vel agă.
(C. r. v. 212—213, dublet, 3, prima foaie tipărită).
21 — Biserica noastră, ce este
în mahalaoa de din jos însatul Bereboeşti Pămînteni, ce
este cu
hramul Adormirea Maici Domnului, este prefăcută de Ferea Bereboescu la anu 1724 şi ani de la Adam 7232.
Am însemnat eu, roba Domnului, Safta M. Bereboescu, pentru că tinerimea nu cunoaşte ani de la
Adam pe pisania de la biserică. 1894 ghenarie 17.
(C. r. v. 441, prima foaie albă de dinaintea f. 2).
22 — Această sf(în)tă carte ce să chiamă Molitvenic 27 l-am dăruit de pomană sfintei şi dumnezeeştii mănăstiri Tismana, unde îmi iaste şi postrigul mieu de călugărie, ca pentru neuitarea să aibă pom e
nire de la sfinţii părinţi, 1730. Şi nimenea să nu îndrăznească a-l înstriina de la sf(în)ta mănăstire. Inochentie, episcop al Rîmnicului.
(C. r. v. 200, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 801, p. 1—21).
18.
19.
20.
23.
25.

Ediţia Buzău, 1698.
Pe marginile foilor acestor cărţi se găseşte semnătura spătarului şi pecetea sa inelară.
Ediţia Buzău, 1704.
21. Ediţia Buzău, 1698.
22. Ediţia Rîmnic, 1706.
Evanghelie greco-română, Bucureşti, 1693.
24. Ediţia Buzău, 1698.
Otecinic.
26. Ediţia Bueureşti, 1736.
27. Ediţia Rîmnic, 1730.
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23 — Adastă sfintă şi dumnezeiască Biblie 28 iaste a sfinţii şi dumnezeiaştii mănăstiri de la Bercă,
care are hramul sfinţilor celor fără de trup arhangheli, care iaste făcută den temelie de moşu miau,
dumnealui Mihalce Mihălcescu biv vel stolnec şi de moaşă-me, dumneaei Alicsandra, fata dumnealui
Drăghiciu Cantacozino biv vel spătar, şi înzestrată şi cu moşii şi cu vii tot de la dumnealor. Ci cine s-ar
ispiti a o lua de la mănăstire şî să nu o mai ducă îndărăt, alt nimic nu-i zic : să-i aleagă sfinţii îngeri
şi trupeşt& şi sufleteşte. Iar cine o ar lua-o şi să citiască spre folosul sufletului său şt să o ducă iar,
sfinţii îngeri să-i de sănătate trupească şi ispăşenie sufletească.
Aciasta am scris şi Dumnezeu să-i pomeniască întru împărăţie sfinţii sale şî pă dumnialor şi pă
noi şi sfinţii îngeri să ne fie intr-ajutor. Şi am scris iau, nepotul dumnialor, ca să să pomeniască şi
dumnialor şî iau, şî Dumnezeu să-i iarte. Costandin Cînde.
Şi cînd am scris aice iaram voinic de 18 ani, umplusem la Sie ti Andreiu. Ap(rilie) 29, l(ea)t 7242
(1734), am scris aice să să ştie.
(C. r. v. 86, dublet 4, din fosta bibliotecă a mitropoliei, foaia albă de la sfîrşit, verso).
24

— Să să ştie de cîndu s-a dus părintele

mitropolitul Antonie la Chiu 29 la velet 7248 (?) (1740).
(C. r. v. 65, dublet 2, f. 262 v).
*

25 — La leatul 7251 (1743}, în domniia mărie sale Mihai Racoviţă voevod 30 t s-au rî(n)duit aceşti
bani ce scriem mai gios den eparhiia episcopiei Buzăului de s-au dat milostenie sfintei patrierşii a Ţarigradului, aflîndu-se la multă lipsă şi datorie :
In cup (total) tl. 2809
(Ms. r. 1511, f. 74).
26 — însemnare pentru d n e au făcut mănăstirea Dealului şi cîţ domni sînt îngropaţ acolo.
\

Cu vrearea Tatălui şi cu sîrgmrea Fiiului şi cu săvîrşirea sfîntului Duh, bunul creştin şi de H(risto)s
iubitor şi cu toate ale pravoslavni(ciei) porunci înfrumuseţat cu cunună împărătească încoronat, Ioan Radul
voivod cel Mare, domnul a toată Ţara Rumânească, feciorul marelui Vlad voivod, făcut-au această sfîntă
casă sfîntului arhierarh şi de minuni făcător Nicolae. Dupe acecda iar Vlad voevod, fratele Radului vodă,
o au isprăvit, şi Neagoe vodă, feciorul lui Basarabă voevod, o au zugrăvit, şi s-au isprăvit la leat 7023
(1515), fiind eg(umen) părintele Dionisie. Şi s-au zugrăvit de mîna lui Dobromir i
Jitiian i Standul. Şi
ispravnec au fost Oancea spătariul.
Leat 7012 (15Q4) au venit sfîntul Nifon, patriarhul Ţarigradului, de la Sozopoli aida in Ţara Rumâ
nească şi au şăzut 2 ani, în zilile Radului vodă, şi s-au dus la Sfintagora şi au răposat în mănăstirea
Dionisiu. Şi iar i-au adus sfintele moaşte Neagoe vodă la luna lui setemvrie, leat 7023 (1514).
Leat 6903 (1395), avgust 22 dni, pristăvitu-s-au Ioan Vlădislav voivod.
Leat 7066 (1558) prestăvitu-s-au Ioan Patraşco voivod, feciorul Radului vodă.
Leat 7020 (1512) ghen(arie) 23 dni au răposat Ioan Vlad voivod, fratele Radului vodă, feciorii
dului vodă.

Via-

Leat 7019 (1511), fevruarie 11 dni au răposat Vlad voivod.
/

Leat 7109 (1601), av(gust) 11 dni au ucis neamţii pe Mihai vodă. Şi capul l-au adus aida in ţară
de l-au îngropat la Mănăstirea Dealului, iar trupul lui l-au îngropat in cămpii Turdii in ţara ungurească.
Şi am scris eu, Parthenie egumen ot Leaspez, sindtul, noem(vrie) 30 dni, leat 7253 (1744).
(Ms. r. 3460, p. 411—412, paginaţia veche).
%

27 — Leat 1827, dech(emvrie) 26. Fiind episcop al sfintd episcopii Buzău kiriu kir Chesarie, eu,
care mai jos mă voiu iscăli anume, avîndu-mi şăderea aici, m-am îndemnat de am scris acestă pisanie,
care mai jos să arată, care după vremi au început şi care au svîrşit de a z(idi) sfînta episcopie, care
aşa au făcut începutul.
«Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiiidui şi cu umbrirea Duhului sf(înt) eu, robul lui Dumnezeu
I(su)s H(risto)s Io Matheiu Basarab voevod, inpreună cu domna mea, Eleni, cercetat-am pre unde am aflat
case dumnezeşti, făcute de alţi domni betrîni, strămoşii domnii m ele, şi le-am întărit şi le-am înnoit.
Deci fiind şi adastă sfintă beserică făcută de acdaşi moşi ai domnii mele, văzîndu-să arsă şi stricată de
păgini, cu milosîrdie şi cu nevoinţă ne-am îndemnat de o am ridicat, atît beserica stricată de tot şi o am
ziditu din temelie această sfîntă casă, unde să cinsteşte hramul Adormirii prea sfintei Născătoarei de
Dumnezeu şi pururea Feciorie (sic) Marii, pentru sufletul domnii m ele şi a răposaţilor domnii m ele, pentru

28. Ediţia Bucureşti, 1688.

29. Kiev.

30. In a doua sa domnie în Ţara Românească (1741—1744).
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ca să aflăm lăcaş vieţii la înnălţimea cerului. Şi atuncea erea îndreptătoru scaunului episcopii kir Serafim
episcopu, iară îndemnător preste tot lucrul besericii erea jupan Moisi vel spăthar, la leat 7158 (1650)
maiu în 30.
Iar cînd au fostu cursul anilor 7249 (1741) ghen(ar) in 2, fiindu domn Io Costandin Niculae voevod si,
alegîndu pre mine, nevrednicul robul lui Dumnezeu, Methodie, a fi episcop aceştii episcopii, fiindu stricată
de cutre(mur) şi de oşti, m-am silit cu toată osirdiia de am zidit turnurile şi bol(ta) oltarului, am făcut
tîmpla, am tăiat 2 ziduri din lăuntru, deşchizîndu ferestrile pre sus, o am jugrăvit pe din lăuntru şi pă
din afdră, o am paraoi.it, putndu stîlpt la uşi şt ptetri pă la ferestri (şiy am făcut care n-au fost. Săvirşitu-s-au lucru besericii întru a tr(eia) 32 domnie a domnului Io Costandin Niculae voevod, la ani de la
zidirea lumii 7253 (1745), avgust in 30».
(Ms. r. 1313, faţa interioară a peretelui prim. Ed. : Catalogul, IV, p. 524—525).
•»

28 — La leat 7255 (1747), mart 18 dni am venit aici la sfînta mănăstire Coziia cu preasfinţiia sa
părintele kyriu kyr Climent, episcopul Rîmnicului, jiind luminata porunca măriei sale Ion Costandin
Nicolea voevod Mavrocordat de s-au luat sama igumenului şi arhimandrit Coziei kir Ghenadie. Şi am
scris eu, Petco logof(ătul) episc(opiei) Rîmnicului din vestitul oraş al Craiovei.
(De altă m în ă :) Barbul Tetoianul logofăt şi cămăraş din vestitul oraş Craiova, tot dintr.-un loc cu
fratele Petco mai sus numit.
(C. r. v. 114, dublet, din biblioteca Colegiului Sf. Sava, •foaia albă de la sfîrşit).
29 — Această sfîntă şi dumnezeiască Liturghie rumânească 33 iaste cumpărată de sfin. părinteli
eg(umen) al{ Sfîn(tului) Ioan dătt Focşani, kir Tneoclit, şi au dat-o bisearicii din Goleştii dă Jos, la care
să prăz(nueşte) hram(ul) sfîntului Nicolai făcător de minuni. Şi această sfîntă bisearică iaste făcută cu
toată c(heltuiala) sfinţii sale. Iar orcini s-ar întîmpla a o în(străina) dă la acestă sfîntă bisearică, să fie
afurisit şi procliţit dă domnul nostru I(su)s H(risto)s şi dă 318 sfinţi părinţi ai sfîntului săbor dă la
Nichiia. Şi cari să va fura, cu nivreadnică mintea lui niurmînd aceştii groznici legături "şi ar în(străina-o),
iar pă urmă, aducîndu-şi aminte şi coprinzîndu-l frica lui Dumnezeu, iar o va aduce la bisearică, dă unde
au înstreinat-o, să fie ertat, iar niaducînd-o, să fie niertat in veaci. Amin. Iun(ie) 29 d(ni), l(eat) 7255 (1747).
(C. r. v. 254, dublet, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 10, p. 66—96).
30 — Iuli 2 dni, l(eat)7255 (1747) au făcut preasfinţitid patriarh
Silvestru de la Antiohie Leturghie
în sfînta biserică de la Urziceani. Şi au făcut şi pogribaniia coconii Ilincăi jupineasa dum(nialui) boiariului Radu Fălcoianu biv vel clucer za arie, cel dintîi. Şi au făcut şi rugăciunea pentru lăcuste, in zilele
mării sale Costandin voevod 34.
(Ms. r. 1921, f. 241 V-243).
31 — Această sf(întă) şi dumnezăiască Liturghie 35 am cumpărat-o de la sfînta mitropolie în bani
ga(ta) t(a)l(eri) 1 p(ol), bani 15, cînd au venit presfi(tiţia)
sa părintele mitropolitul kir Neofit la sf(înta)
mănăstire Cotmeni, iuli 21 dni, 7255 (1747). R(a)f(ail) ig(umen)
Cotm(enii).
(C. r. v. 254, p. 1—7).
32 — 7259 (1751), frvr(uarie) 14, gioi sara la 2 ciasuri, au răpăosat sfinţiia să părintele Nechifor
mitropolitul şi s-au îngropat în mitropolie. 7259 (1751), fevr(uarie) 15, vineri la 10 ciasuri de zi au răpăosat
şi Postolache Scorţăscid.
,
(însemnarea lui Enache Kogălniceanu)K
(Ms. r. 562, f. 112. Ed. : Catalogul, II, p. 312-313).
33 — Aciastă sfîntă carte 36 iaste a sfîntului
Parthenie ieroshimonah i de răposatul Ioan ereul de
schitului, care au jo st pe atuncea, pentru pomenirea
Daniil ieromonah, eclisiarh sfintei mănăstiri Bistriţii,
scris aici au fost iuni 21 d(ni), l(eat) 7263 (1755), iar de

schit de la Bodeşti, care iaste făcut de răposatul
aici din Bodeşti. Şi au cumpărat aciastă carte preoţii
lor. Şi am scris eu mnogograşnih, Mihai logofătu snă
care s-au pristăvit la l(eat) 7262 (1754). Iar cînd am
la H(risto)s 1754 (!).
(C. r. v. 263, ex. II, f. 1—26).

34 — Aciastă carte ce să chiiamă Gramatică 37mi-au dăruit-o mie dascalul Lavrentie şi
eu o am
dat-o sfinte(i) mănăstiri Hurezii, ca să stea la vivliotltichiia mănăstirii. Şi am scris eu cu
mina mia,
sep(temvrie) 14 d(ni) 7264 (1755), Dionisie arhimandrit, igumin sfi(ntei) mănăstiri Hurezu, ficiorul căpiţa•
nului Fotei Bălăcescu, fratele dum(nealui) Costandin biv vel cliuceariu.
(C. r. v. 295, f. 1 -1 2 ).
31.
32.
33.
34.
35.

Constantin Mavrocordat, în a treia sa domnie în Ţara Românească (1735—1741).
Corect: a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat în Ţara Românească (1744 —1748).
Ediţia Bucureşti, 1747.
Constantin Mavrocordat, în a patra domnie în Ţara Românească (1744—1748).
Ediţia Bucureşti, 1747.
36. Cazanii, Rîmnic, 1748.
37. Ediţia Rîmnic, 1755.
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35 — Să s(ă) ştii de cîndu am fost in sfinta mănăstire Solea eu, multu păcătos, Ştefan diiacu ot
Rădăuţ, şi au fostu egumin Măzărianul, şi îmbla^anul aşa, văleat 7264 (1755), sep(temvrie) 10. Şi cini va
citi, mă rog să nu mă suduiască, ci să dzică : «Dumnădzău (să-l ierte»).
(C. r. v. 45, dublet 4, f. 96 v).
36 — Acestu sfintu Triod 38 l-atn dat la biserica noastră ce (am) făcutu la Hulpăşăşti. 7265 (1756),
noem(vrie) 19. lonichie episcop romanschi.
Acestu sfint Triod l-am dat la bisearica Vulpăşeştilor, care o am făcut noi pentru pomeanirea noas
tră. loanichie episcop, 7265 (1756), noem(vrie) 19 d(ni).
(C. r. v. 262, din biblioteca episcopului Melchisedec, f. 4).
37 — Mesiţa iulie 1, 1756. Să se ştiia de cîndu am fostu la Roma şi la Florenţiia eu, popa Lazăr
din Macău, şi am jost şi la casa Precistii in Lavretu. Şi am înblatu în 4 luni şi 12 zile. Pentr-aceia scriu
se se ştie. Inuarie 17, 1757. Lazăr Petru popa ung(ureanu).
(Ms. r. 3231, f. 123 V).
38 — Să să ştie de cîndu am purces din Eş cu gînd să mă călugărescu la sfînta mănăstire al
Săcului, după cum am şi venit. Şi din Eş am purces sîmbătă înainte Ispasului în luna lui april 22, şi am
fost şi la icoan(ă) împreună cu boeri Dumitraşcu Sturzea, fiind om de casa lor, şi de la icoan(ă) am
venit veneri aici în mănăstire, în zilele prealuminatului) domnul(ui) ţărăi Moldovii Ion Grigori voevod 39,
fiind la mănăstire egumen sfinţie sa părintele Nefon.
Let 7272 (1764), mai 4. Gqvriil Roşea.
(Ms. r. 6024, f. 282 V-285).
39 — Să (să) ştie de cînd am venit eu eg(u)men la mă(năstirea) Pinului, pus de părintele episcop
Cozma, in zilele preaînnălţatului domn Io Costandin Ra(co)v(iţă) voevod 40f la l(eat) 1764. Nichifor eg(umen)
ot Pin, episcop.
(C. r. v. 42, p. 15).
40 — însemnare de veleaturi cum arată in fos.
Intrarea sf bitului Grigore în Bucureşti, april 28, 1765.
(Ms. r. 1156, f. 141. Ed. : Catalogul, IV, p. 223).
41 — Cînd au venit comisioni cu vl(ă)d(i)ca Ioan vîrşeţanu pe Dunăre la Mehădiia şi la Sebeş, şi
au făcut foc de copie cu lăuţi la Ruani şi în Sebeş, şi au lăpădat bani la copii şi la doao fete au dat
flori(ni) 24, au fost cursul anilor 1766, iulie 17.
(C. r. v. 37, dublet, faţa interioară a peretelui ultim).
42 — Scris-am în sf(i)nta cetate a Kievului, cîndu împărăţiia Ecateritia şi cu fiiul ei Pavel Petrovici,
fiind şi noi cu părintele loanichie pentru închinarea sfintelor moaşte şi cu alte trebi. Şi am scris la
Podolie, în casa lui Dimitrie Ivanovici, martie zile 6, 1766. Gherasim ieromonah.
[ ij *

(Ms. r. 716, f. 83 v. Ed. : Catalogul, II, p. 471).

43 — Această sfîntă şi dumnezăiască carte, ce să chiamă Liturghie 41, iaste cumpărată de sf(inţia
sa) părintele protopop Ioan ot sud Muşcel, din oraşu Cîmpulungu. Şi s-au dat de pomană sfintei bisearici
de la Călceşti, care
bisearică s-au făcut de sffinţia sa) din temelie de piiatră, unde să prăznuiaşte hramul
sfîntului apostol şi
evanghelistul Ioan Bogoslov şi al sfintei muceniţe Marinii, ca să fie sfinţii sale de
pomenire şi părinţilor sf(inţii sale) şi a tot neamul sf(inţii sale), pomenitidu-se de toţi preoţii, cîţi vor
fi la această sfîntă bisiarică.
Şi această sfîntă şi dumnezăiască bisearică s-au tirnosit la luna lui iulie în 17 zile, in zilele preasf(inţit) părintelui kir Grigorie mitropolitul, fiind domn Io Alixandru Scarlat Ghica voevod 42t cînd umbla
leatul 7275, iuli 17 d(ni), iar de la I(su)s H(risto)s 1767.
Această Liturghie a fost a bisericii noastre de la Călceşti, şi eu, cumpărînd alte noă pentru biserică,
am luat pe aceasta în cărţile mele. Cînd am scris a jo st 1845 dec(embrie) 19. N. Rudeanu.
Acest protopopul Ioan, însămnat aici de către preotul de la biserica Călceştii, care va fi fost, nu
ştiu, este tatăl moşului mieu Preda, ce a fost tatăl mumă-mii Bălaşa şi tatăl protopopului Nica Crasan.
Dupe care însemnare a preotului de la biserică să dovedeşte că bisereca din Călceşti este făcută de strămoşiul mieu protopopul Ioan din Călceşti pe proprietatea sa, ce ni s-a pogorît noă prin împărţeala făcută
de protopopul Nica cu moşul Prie, tatăl mumi-mii, la anul 1794,. fevr(uarie) 5, ce este in dela moşii Căl
ceştii. Citeşti-o, Ovide, ca să te informezi despre toate pentru regula ta. 1866, martie 20. N. Rudeanu.
(C. r. v. 314, f. 1 -2 7 ).
38. Ediţia Iaşi, 1747.
39. Grigore al IlI-lea Ghica (1764-1767).
40. în a doua sa domnie în Ţara Românească (1763—1764).
41. Ediţia Rîmnic, 1759.
42. Domn al Ţării Româneşti (1766—1768).
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44 — Să s(ă) ştie de cind s-au făcut biserica aciasta din Ţigănie, ce iaste de vale la mitropolie.
S-au începutu în luna lui iunie din în zio dintiiu şi s-au isprăvitu în (foaia ruptă) zile. Şi era cursul
anilor 1768.
(C. t. v. 76, exemplar .dăruit de I. E. Torouţiu in 1933, a treia foaie tipărită, nepaginată, de la
început).
^
45 — 1770, iuni 10,
ot Bucureşti. Am venit şi
ca să-mi dea t(a)l(eri) 250
Gheorghiţă diacon.
(C. r. v.

s-au făcut Ioachim, ce au fost efm erios la Radu Vodă, egumenos la Sfeti Ioan
eu cu sfinţiia sa tot atuncea in zioa aceia şi am avut si(n)fonie cu eg(umenul)
pă un an, fiind eu purtător de griji la toate trebile sfintei mă(ttăstiri). Iproci.
90, dublet, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 20 — I-a, partea a doua, p. 88).

46 — La doaozeci şi optu ale lui dechemvrie, norul morţii au acoperit pre arhiepiscopul Grigorie
proin mitropolit. 1777. Anatoli.
(Ms. r. 3479, f. 67).
47 — Acest sfînt şi dumnezeesc Triod 43 iaste al sfintei mă(năstiri) Sadovei, ce iaste zidită din temelie de Mathei v(oe)v(o)d Basarab, unul patron al aceştii Valahii. Carele, prin pronie dumnezeiască,
nefiind aciastă Valahie cu adevărat supusă undevaş, cu folositoare ponturi, prin hatihumai, au închinat-o
la Poarta Otomănească, la sultan Mehmet al patrulea. Care ponturi, acum după vreami, la legătura păcii,
cu împărătraca Ecaterina Alecsevna, la războiul ce s-au început cu turcii de la an(id) 1769 şi au ţinut
războiul pin la anul 1774, tot aceale legături s-au urmat.
Prin a mea cearere fiind eu călugărit cu metaniia de la măn(ăstirea) Hurezii şi crescut de copil in
episcopiia Rîmnicului, preasfinţiia sa părintele episcop Rimnicului, kyr Chesarie, l-au dăruit la aciastă
sfîntă măn(ăstire) Sadova, la anul 1777, mart 9, aflîndu-mă nastavnic la aciastă sfîntă mă(năstire) sm e
ritul între ieromonahi. Pandelei igumen sadov(eanu\.
(C.r.v. 410, f. 1 - U ).
48. — 1777, dechem(vrie) 28 dni, foi seara spre vineri la 5 pol ciasuri din noapte, s-au dus din
viaţa aciasta la veacinicile lăcaşuri preasfinţiia sa părintele kyr Grigorie rimniceanul, proin mitropolit şi
s-au îngropat in tinda besearicii în sfînta episcopie a Rîm(nicului).
(însemnările monahului Rafail de la Hurez).
(Ms. r. 2585, f. 223 V)<
49. — Acest litopisăţu, istorie Moreai, au fost a părintelui lacov proin mitropolit Moldovei. Să
să ştiia şi cîndu au răpousat sfinţie sa la vlet 1778, mai 15. Chirii ieromonah ot Putna.
(Ms. r. 1616, f. 2 v nepaginată).
50 — La l(ea)t 1774 s-au hirotonit episcop părin(te)le Chesarie în luna lui ghe(ttarie) 11 d(ni), pă
numele eparhiei Rîmn(icului), stăpînind aici in ţară ruşii. Unde au şi arhierit ani şase făr de o zi. Şi
astăzi, gioi, de la opt ceasuri pînă la noao din zi, gh(enarie), l(ea)t 1780, ş-au dat opstescul sfîrşit, îngropîndu-l a doao zi, vineri la 6 ceasuri ale zilii, la bi(să)ric(a) 40 de mucenici aici în Buc(ureşti), metohul episcopiei, ţiind boala de la 31 ale lunii lui dichemv(rie) intr-o zi marţi, fiind de la tot omul mare
şi micu laudată poveste şi minune de aşa moarte de om, fiindu-i ca cum am zice cunoscută moartea,
făcindu-şi toată gătirea morţii, viu fiind şi nenădăjduindu-să nimic spre sănătae. Cine va citi să zică :
«Dumnezeu să-l erte». Am scris în zilele prea sf(inţitului) părintelui mi(tropolit) Grigorie, domnind măriia
sa Io Alexandru Ioan Ypsilant voevod. Velcea logofăt mitro(polieij.
>
(Ms. r. 603, f. 392 v. Ed. : Catalogul, II, p. 373—374).
51 — 1780, ian(uarie) 9 dni, au apus soarele cel luminos de la ochii Valahieî, marele dascal, prea
sfinţiia sa părintele episcopul Rîmnicului, kyr Chesarie. S-au mutat din viaţa aciasta la veacinicile lăcaşuri
într-o joi, la opt ciasuri din zi, în Bucureşti.
(însemnările monahului Rafail de la Hurez).
(Ms. r. 2585, f. 223 V).
52 — Acest organ al bogosloviei sau Ohtoih 4* iaste al Sfintei Vineri din Tîrgovişte. Şi fiind
dezlegat şi fărîmat foarte rău, părintele popa Radul Ungureanul, din porunca mării sale Io Grigorie Ghica
v(oe)v(od) 45 şi a sfinţii sale părintelui mitropolitul kir N eojit şi a dumnealui vel cam(inar) Dumitraşco
Sturzea şi a luminatei

mării sale domniţei Ruxandra, prea iubită fiica mai sus numitului domnu Io Grigori

Ghica v(oe)v(od), find

rînduit la această sfîntă bisearică şi văzînd mai

multe cărţi fărimate, iar aciasta

avind slujbă mai mult piste tot anul şi fiind mai rău fărimată, s-au temutu să nu rămîie slujba sfintei
tysearici, fiind cartea fărimată, şi s-au nevoit şi s-au ostenit ca să o aducă la îndreptare. Şi fiind dum-

•

43. Ediţia Rîmnic 1777.
44. Ediţia Buzău, 1700.
45. Grigore al IlI-lea Ghica, domn al Ţării Româneşti (1768—1769).
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nealui vel vornic Ioan Halipiul za Tirgovişte, s-au milostivit de au dat toată cheltuiala, ca să s(ă) pom e
nească cei meu sus numiţi şi pă sfinţiia sa pentru osteneala. Erei Radul, leat 7288, mart 24 dni, de la
H(risto)s 1780.
Şi iar s-au mai ostenitu sfinţiia sa părintele popa Radul Ungureanul şi s-au trepădatu şi cu mult(ă)
ruşine s-au rugatu dă măriia sa domniţa şi de dumnealui vel cam(inar) de ş-au făcut milă şi pomană
cu un rindde odăjdii foarte frumoase, cu o sfită galbenă de lăudan cu flori la fel, şi un stihar verde
de belacoasă cu flori albe de mătase, şi cu 2 petrafire şi cu o păreache de rucaviţe, 1 petrahir şi rucaviţile
de lăudan şurungii au ca para focului, cu flori la fel, alt patrafir de tabinţă piercciu. Şi de ar fi pri
putinţa sfinţii sale, toate ale sfintei biserici li-ar îndrepta, ca să s(ă) pomenească şi numeale sfinţii
sale 46.
(C. r. v. 120, schimb 2, f. 146—165, pe marginea de jos a foilor).
i

53 — 1780, ma(rtie) 25, au priimit păstoriia eparh(iei) Rîmnicului preasfi(nţitul) părintele kiriu kir
Filaret, mirean fiind.
(însemnările lui Nicolae logofătul episcopiei Argeşului).
(Ms. r. 2126, faţa int.

a peretelui prim şi f.l. Ed. : N. Iorga, Manuscriptele,

p. 222).

54 — Ghen(arie) 17, 1781, m-au făcut arhim(andrit) sfinţiei) lavre Tism(ana) preasf(inţitul) părintele
ep(iscop) Rim(nicului) kiriu kir Filaret în metohul ep(iscoiei) din Craiova, cel făcut de Barbul Gănescu.
Mih(ai) arh(imandrit) ig(umen) Tism(enii), ghen(arie) 17, 1781.
(C. r. v. 358, donaţia Comisiunii Monumentelor Istorice, 1942, f. 1—6).
55 — Adastă sfintă carte, ce să cheamă Ohtoih*7, o au cumpărat boerul Neculae Brîncoveanu vel
vis(tier) în zilile luminatului domnu Ioan Alexandru Ioan Ipsi(lant) voevod *8y la let 1781 şi s-au dat sfintei
(. . .) 49 biserici ce să prăznueşte hramul sfintei Troiţe la moş(şia) dumisale Tătăra(ni) sud Prah(ova), fiind
preot sfinţiia sa părintele popa Barbul sin popa Drăgoi ot Brăneşti sud Prah(ova).
(C. r. v. 396, schimb, f. 10—35).
56 — La let 1782, de(chembrie) 14, au răposat preoteasa Catrina a părintelui Neculae Vidraşcu,
protopop din Focşeni.
Să (să) ştie de cînd 50 pre fericitul Avraam, patrierhul al Ierusalimului, într-o marţi, la 9 dosuri din
zi, la let 1783, maiu 23 dni. Niculae protopo ot Focşeni.
(C. r. v. 132, foaia albă lipită de peretele ultim).
57 — 1783 ghen(arie) 19, s-au 'făcut arhereu cu numele eparh Sundis preasfin(ţitul)
kyr Grigorie, fiind arhimandrit al* sfintei mit(ropolii) Bucureşti.

părintele kiriu

(însemnările lui Nicolae logofătul episcopiei Argeşului).
(Ms. r. 2126, /. 1. Ed. : N. Iorga, Manuscriptele, p. 222).
J

58 — La cursul anilor de la zidirea lumii 7291, iar de la mîntuirea lumii 1783, în luna lui săptemvrie 27 zile, au răposat p.otropopul Mihalache de la ţinutul Sucevii. La care vreme au venit şi sfîntul
Ioan Novi din ţara leşască şi s-au aşăzat la mitropolie Sucevii, la locid unde au fost lui înnainte. Şi la
acea vreme au fugit şi părintele Meleti arhimandritul in ţările turceşti, cu multă avere. Şi aşa am rămas
noi cu toţii singuri cu plîngerea şi cu tinguirea şi cu curgere lacrămilor neoprit şi ca nişte oi făr de păs
tori, ce umblă rătăcind.
(însemnarea lui Constantin diac din Suceava).
(Ms. r. 4431, /. 1 v.).
59 — Veletul că au venitu blagocestivul împărat losifu nemţescu în ţara Moldovii şi au întratu
în mitropolie Sucevii în biserică şi au văzut screprut (!) lin Ioan Novii şi au întrebatu: unde sînt moştilii ?
Preuţii au datu de sam(ă) că sîntu in ţara leşască. îndată porunci şi morsă 2 călugări de la sfînta mănăstire Putna, anume losifu egumenu şi Vinădictu arhimandrit, şi le-au adus cu mare cinste şi cu multă
oaste şi le-au aşezatu la locul său, în anii 1783, iunie 29. Fiindu că acestu Ioan este de locid lui din
tîrgul Sucevii şi au pătimitu în Cetate Albă în ţara turcească în anul 1500 51, iunie 2.
(Ms. r. 6025, /. 1441
60 — Anul 1783 au ieşitporuncă de la
împăratul Romi, anume Iosif
al doile, cum că ori cine va
vre ca să se desunneze, să fie slobod, numai să aibă catihiziţie în şasă săptămîni.
Anul 1784, octomvrie in 13 zile, au venit poruncă de la înnălţatid împărat Iosif al doile ca să
fie slobod a să face biserică neunită in Orade Mare, în Uivaroş. Şi s-au început a să sluji leturghie, oc46. Altă însemnare a aceluiaşi : «Acest Oftoih s-au dat la bisearica de la S(fî)nta Vineri, care
iaste în Curtea Domnească de aici din Tîrgovişte» (f. 180).
47. Ediţia Rîmnic, 1776.
48. Alexandru Ipsilanti, domn al Ţării Româneşti (1774—1782).
49. Foaia tăiată la legat.
50. Nu se spune ce.
51. Corect : 1332.
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tomvrie in 20 de zile, de părintele Ioan Clintoc paroh, la casa giupinului Niri Andraş, soponariu, pe
uliţa Căpăţinuşilor, după ace pe uliţa Peţi, la casa carile iera şcoală pentru învăţătura părunăilor.
(lnsemarea lui David Toma din Oradea).
(C. r. v. 30, ultima foaie albă).
60
— Aciastă sfintă carte, ce să chiamă Triod 521 este dată dă dumnealui boerul Manolache Grădişteanu biv vel pah(arnic) la schitul de la Lainici din susul Porcenilor sud Gorji, în plaiul Vîlcanului,
pe moşiia dumnealor boierilor Poinari. Care au dat danie la acest sfînt schitu, ce să prăznueşte hranul a
Intrării în bisearică a prea sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Marii, in zilele mării
sale preaînălţatului nostru domnu Io Mihai Costandin Suţul v(oe)v(od) 53-, leat 1784, iun(ie) 2 dni, în zio
care s-au săvîrşit şî s-au sfinţit acest sfînt schit cu blogosloveniia preasfinţii sale părintelui kiriu kir Filaret,
episcopu Rîmnicului Noului Severin. Şi am scris eu, Cornea log(ofăt), pentru pomenire.
(C. r. v. 456, A. 13.600, f. 1 -3 3 V).
62 — 1785, luna lui noemvrie, am petrecut acest hronograf 54 dintr-o scoarţă pînă în ceialaltâ, de
multe ori, înaintea preasfinţii sale părintelui mitropolitului kiriu kir Grigorie, cetindu-i seara la ma&ă;
in loc de vorbă poftiia citanie la masă. Şi am însemnat spre ştiinţa. Ghedeon clisiarh mitropoliei.
(Ms. r. 2601, f. 1 v).
63 — La anul 1786, fev(ruarie) 20, s-au săvîrşit preosfinţitul mitropolit kiriu kir Gavriilu, în zilele
preainnălţatului domn mărie sa Alexandru
Mavrocordat voevod 55. Şi s-au îngropat cu mare cinste şi
săbor de toată boerime şi
de arhierei în sfînta biserica Sfeti Gheorghie. Şi in locul său s-au făcut
mitropolit părintele Leon, episcopul de Roman, la anul 1786, febru arie) 28.
(însemnările lui T. Jora biv vel pitar).
(Ms. r. 57, /. 54 v —60. Ed. : Catalogul, I. p. 135J.
64 — Această carte 56 este a preaosfinţii sale părintelui mitropolitului Leon. Şi s-au adus aciastă
carte de la Roman, după ce s-au făcut mitropolit, la anul 1787. Şi s-au înnălţat la scaunul mitropolii în
anul 1786, luna lui fevruarie.
(Ms. r. 122, f. 212. Ed. : Catalogul, I. p. 281).
65 — La anul 1786,fevr(uarie) 20, au murit mitr(opolitid)
Gavriil, vineri în săptămîna brănzii, în
zilele lui Alexandru Ioan voevod Mavrocordat. Şi tot în acest an au stătut mitrop(olit) episcop(ul) Roma
nului kir Leon, sîmbătă în zioa sf(întului) Teodor. Şi au pus Alexandru vodă episcop la Roman pe un
grec, anume Iacov, ce fusese egumen la Barnovschi, fără voea soborului şi a obstiei, care, episcopind
de la luna lui martie pînă la luna lui octombrie, au murit, şiau fost episcopia văduvită pînă la iulie. Atunci
cu alegerea sfatului s-au pus episcop Roman(ului) sfinţia sa kir A(n)tonie la leat 1787, in zilele lui
Alexandru vodă Ipsilant 57.
(Ms. r. 492, f. 257. Ed. : Catalogul, II, p. 233-234).
66 — 1786, iulie 18, sîmbătă in răvărsatul zorilor, s-au săvîrşit beizade Ioniţă Racoviţă şi s-au
. îngropat la episcopie Romanului, afară den a dreapta oltariului la proscomidie. Dumnezău să-l pomittească,
lntr-acestaş an 1786 au răpăosat Gavriil mitropolitul Moldovii. Şi s-au făcut mitropolit
Leon,
episcopul Romanului, iar în locul lui Leon s-au făcut episcop la Roman Iacov arhimandrit, ce era egu
men la Barnovschie, grec. Şi tot într-acest an 1786 au murit şi el in tîrg, in Focşani, şi în locul lui s-au
făcut episcop Romanului Antonie la l(eat) 1787.
(C. r. v. 490, dublet, foaia albă de la sfîrşit).
67 — 1787, septemv(rie) 18, de la moartea mitropoM(tului) Grigorie.
-(Ms. r. 1398, faţa interioară a peretelui ultim).
68 — 1787, sep(embrie) 18, au răposat preosfinţitul) părintele mitropolit kiriu kyr Grigorie, păsto
rind eparh(ia) ani 27.
1787, sept(emvrie) 26, au intrat în scaunul sfintei mitropolii preasiinţitul) părinte kiriu kyr Cozma,
fiind episcop Buzăului.
(însemnarea lui Nicolae logofătul episcopiei Argeşului>.
(Ms. r. 2126, f. 1. Ed. : N. Iorga, Manuscriptele, p. 222).
69 — 1787, la 18 ale trecutului sept(emvrie) in zioa sf. Evmenie Gordinis, făcătorul de minuni,
sîmbătă la 10 ciasuri din zi, s-au sfîrşit întru fericire răposatul mitropolitul Grigorie, pre carele Domnul
Dumnezeu să-l odihnească în sînurile lui Avraam, Isaac şi Iacob. Iar după răposarea sa; la 26 tot ale acei
luni,% duminecă fiind, in zioa sfîntului Ioan Bogoslov, sfîntul Duh au cugetat şi inima preainnălţatului şi
52.
54.
55.
56.
57.

Ediţia Rîmnic, 1781.
53. Mihai Suţu, în prima sa domnie în Tara Românească (1783—1786).
Letopiseţul ţării Moldovei, de Miron Costin.
Alexandru Mavrocordat (Firaris), domn al Moldovei (1785—1786).
Viaţa marelui Petru, împăratul M oscovei.
Alexandru Ipsilanti, ‘domn al Moldovei (1786—1788).
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dreptului domnului nostru Nicolae Petru Mavrogheni voevod şi au făcut cirac al mării sale pe preasfinţiia sa părintele episcopului Buzăului, mitropolit Ungrovlahiei, kiriu kir Cozma. Şi la zece ale lui oclomvrie, sosind şi ecdosis de la preasfinţitul şi a toatii lumi patriarhul Ţarigradului kiriu kir Procopie, in
divanul domnesc au enhirisit-o
măriia sa preasfinţii sale părintelui mitropolitului. Şi aşa s-au făcut
tot intr-acia zi obicinuita ţeremonie şi alai pînă la sfinta mitropolie, unde, făcîndu-se şi psifurile dupe
porunca patriarhului, s-au făcut şi cia dupe orînduiala bisericiască ţeremonie.
(Ms. r. 1253, /. 2).
70 — . . . La let 1787 fiind noi in sf(i)nta mănăstire Neamţul, plină fiind mănăstirea de boeri şi de
bejenii pentru nevoile ce sosise, făcind turcii multe prăzi şi morţi pe alocurea, şi acum o sumă de turci
ostaşi au venit şi la Tirgul Neamţului, făcind stricăciuni şi morţi. Şi de toate inştiinţindu-ne în mănăstire,
eram cu toţi de obşte la mare măhniciune şi frică şi mulţime adunaţi in chilia părintelui S8. Şi iată
de năprasnă ne-au venit veste cum că turcii sosesc la poarta mănăstirii, să facă ori ce rău vor voi.
Atuncea precuviosul părinte, cum era ţinut de slăbiciune bătrineţilor şi de boală, cu bărbăţie, ca de
nişte foc fiind silit, s-au scoborît de pe pătaşi îndată au început a să găti cu toate straile călugăreşti îmbrăcindu-să, şi pre noi îmbărbătîndu-ne cu multe cuvinte de folos şi a zice cătră noi cu lacrămi şi cătră
toţi cei ce sta acolea, cum că noi nu sîntem înprotivitori sau vinovaţi politiceştilor rînduele şi împără
teştilor porunci şi ceale să vor intimpina prin slobozirea lui Dumnezeu să le răbdăm cu socoteală şi cu
mulţumită, şi altele multe. Iară după aciasta au zis cum că «m ie mi să cade mai întîiu să-mi plec grumazul supt sabiia neprietinilor şisă vă fiu voaă pildă de întărire, ca cel ce v-am fost şi vă sînt stareţ».
Şi aceasta zicînd, au eşit cu bărbăţie din chiliia sa, împreună cu cîţiva din noi, mergînd înnainte sfinţiia
sa, ca un gata spre a muri, şi aşa spre poarta mănăstirii viind ră(stig)nitoriul bunătăţilor, iată ne întîmpină veste bună cum că turcii s-au dus înnapoi. Deci dară pentru aciasta făcui pomenire în scurt, ca
adecă la toate să se cunoască de oameni cu cunoştinţă rîvna sfinţii sale cea următoare robilor lui Dum
nezeu. . .
(Din «Arătare in scurt pentru cuviosul părintele arhimandritul Paisie, ce au fost stareţ sfintelor
mănăstiri Neamţului şi Săcului» , scrisă de monahul Vitalie din mănăstirea Neamţului».
(Ms. r. 952, /. 117 V-1 1 8 V).
71 — Să să ştie cînd au răpăusat preasfinţitul Dosothei Hireascul, la anul 1789.
(însemnarea lui V. Ţintilă din Cernăuţi).
(Ms. r. 4474, f. 121).
72 — Acest sfînt şi dumnezeesc Mineiu rumânesc 59 iaste cumpărat şi dat aici la sfinta biserică
Măgurelile de dumnealui Costandin Nenciulescu biv vel stolnic, împreună şi cu alte cărţi ce au fost lipsă.
Care şi sfînta biserică, fiind arsă şi stricată de turcii ascherlii, o au făcut cu to(ată) trebuinţa ce au fost
de zid(it) şi de zugrăvit, după cum să vede, tot de dumnealui stolnic Nenciulescu, ca să-i fie dumnealui
şi coconilor şi a tot neamului dumnealui spre pomenire veacinică.
Şi pentru ca să să ştie, s-au însemnat cu aceste slove, să
să ştie pentru vremelnice întimplări,
fiind şi eu aici orîndidt de dumnealor isprăvnicel, am iscălit. V(oicu) C., căpitan, ce am fost căp(itan) de
siimeni ot Bucureşti din mah(alaua) Slob(o)zii Gospod, de la leat 1790, dichemvrie 12.
Acest sfînt şi dumnezeesc Mineiu rumânesc iaste cumpărat de dumnealui Costandin Nenciulescu biv
vel stolnic, împreună cu alte cărţi ce au fost lipsă de aici, de la această biserică Măgurelile dumnealui
Aleco Nenciulescu, şi s-au d at-să fie pentru a dumnealui vecinică pomenire dumnealui şi a tot neamul
dumnealui.
Şi iiind aicipurtător de grijă la toată treaba moşii şi a casii dumnealor,
am
sfînt Mineiu ca să să ştie, a nu fi înstreinat, aceasta. L(eat) 1792, iulie 22. V(oicu) C.,
ot Bucureşti din mahalaoa Sloboziia Gospod domnului Şărban Vodă.

însemnat pe acest
căpitan de siimeni

Acest sfînt şi dumnezeesc Mineiu iaste cumpărat, împreună
şi cu alte cărţi ce au fost lipsă la
sfînta biserică de aici de la Măgurelile de dumnealui Costandin Nenciulescu biv vel stolnic. Aşijderea şi
biserica, fiind stricată, fărimată de turci, s-au milostivit cu toată cheltuiala dumnealui de o au zidit şi
o
au
zugrăvit pe unde au fost stricată, cu tavanurile după cum să şi vede, pentru a dumnealui vecinică
pomenire şi a tot neamul dumnealui. Fimd şi eu orînduit de dumnealor aici isprăvnicel. Şi pre încre
dinţarea, l-am şi iscălit. 1891, ghen(arie) 11. V(oicu) C., căpitan ce am fost de siimeni ot Bucureşti m ah a
laua) Slobozia Gospod.
La leatul 1815, avgust 5, peste ani 22, ce să vede trecuţi de cîfidu au scris aicea pe aciastă carte,
că au scris răposatul tată-mieu, Voicol căpitanu, fiind eu cu soţiia aicea băjenari pentru morte ciumii. Şi
mă rog tuturor dumilorvostră celor ce veţi citi să nu vă (...), fiind că mîinele nele vor putrezi, iar slovele
(...). Oprea şalvaragiu (...) Voicolui căpitan, cu Ancuţa soţiia ( ...) 60 .
(C. r. v. 498 A., achiziţia 2260/1958, f. 1 -2 5 , 558, 573).
58. Paisie arhimandrit.

•

59. Antologhion, Rîmnic, 1786.
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60. Foaia ruptă.
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73 — La l(eat) 1792,. sept(emvrie) în doaă zile, miercuri spre joi la zece ceasuri din noapte, ş->au
dat obşteasca _datorie preasf(inţit) părintele mitropolit Cozma. Au păstorit cinci ani fără de 24 de zile,
întru a doa domnie a mării sale Ion Mihail Suţu voevod 61 . Săpt(emvrie) 6 l(eat) 92, s-au făcut ypopsifif
preasf(inţiia sa) părintele Filaret şi la 24 ale aceştii luni au şăzut în scaun Ung(rovlahiei), cetindu-să şi
cartea patriarhului.
(Ms. g. 160, faţa interioară a peretelui prim).
74 — 1793 septemvrie 25, au dat paretisis preas’finţiia sa părintele mitropolit Ungrovlahii kiriu kir
Filaret. Şi tot într-această zi s-au făcut mitropolit episcopu Buzăului, kir Dositeu.
(Ms. r. 1151, /. 238 v. Ed. : Catalogul, IV, p. 207).
75 — 1793 octom vrie 11, s-a aşezat preasfinţ(ia) sa părintele mitropolit Dositei în scaun.
(C. r. v. 473, foaia albă de la sfîrşit).
76 — Să să ştie că am scris eu pe această curte, ce să chiamă Chita florilor, pă vremea cînd era
do?nn Moruz 62 şi arhiereu Nictarie şi prea(sfinţitul) mitropolit Filaret. Şi era cuvînt că au dat de o zminteal(ă). Şi părintele Nictarie era luat de măriia sa vodă de la Craiova la Bucureşti. Pentru ce ? Nu ş tiu !
Şi vătaf de plaiu Coz(ii) un Costandin polc(ovnic) ot Bucureşti şi în plaiu Hurez(u)lui vătaf Ioan Urşean
şi părinte protopop loniţe Rîmniceanu. Şi eu eram june, ca de ani 21. Şi am scris la anii de la sf.
zîdire 1793, noemvrie 1 dni. Dumitru sin (indescifrabil).
(Ms. r. 2648, f. 82).
77 — A ceste «Vieţi» ale «Sfinţilor» le-am scris in sfînta mănăstire Tismana la leat 1794, fiind făcut
surgun de părintele mitropolit Dositheu la această sfîntă mănăstire în doao rînduri. Şi şăzînd făr de
nici o treabă, am scris aceste «Vieţi» eu, Irimiia proin cîmpulungeanu.
(Ms. r. 5736, j . 94 V).
78 — Mutarea din viiaţa
aceasta a sfinţii sale a părintelui Paisie, ieroshymonah arhimandrit şi ■
stareţ al sfintelor mănăstiri Neamţul şi Secul ot Moldova, a u -fo s t la anul 1794, noemvrie în 15 zile,
miercuri la 11 ciasuri din zi, fiind de 73 de ani fără o lună, şi aproape de 50 de ani tot egumen şi stareţ.
(Ms. r. 2173, /. 296 v. Ed. : I. Corfus, Un vag ecou al
războaelor lui Napoleon la Mănăstirea Neam
ţului, in «Revista istorică română», XV, 1945, fasc. II, p. 220).
79 — La leat 1796 s-au închinat mănăstirea Cozii la spital cu toate metoaşele ei, fiind igumen Cozii
kir Theodosie şi Codm(enii) kir Grigorie, în zilele mării sale Io Alexandru Moruzi voevod, mitropolit fiind
Dositheu, episcop Argeşului kir Iosif, Rîmnic(ului) kir Nectarie, Buzăului kir Costandie.
Şi am scris eu mult păcătosul, care m-am iscălit, Grigorie din sfînta mănăstire Coziia, fiind la
igutnen(ul) Cozii ucenic, 1796, apr(ilie), fiind epitropi sfintelor mănăstiri dumnealor Costandin Ghica şi
dumnealui vistier Moruzi.
*
(C. r.
telui ultim).

v. 111, exemplar din fosta bibliotecă a «Casei Bisericii», nr. 743/1, faţa

interioară a pere

80 — Să (să) ştie de cînd au giunghiiat pe sfinţiia sa părintele Iacov mitropolit în divan gospod,
suindu-să pe scăre să mergă la spătărie după obicei la cafe, fiind duminică, în zîţe măriei sale Alexandru
Ion Calemah vodă 6Z} întru întâi
domnei a măriei sale. Şi s-au giunghiiat de un Toader, ce au fost oa(m)
a metropoliei, şi ducînd la divan e-u dat vro 4 buzducani însuş vodă şi giudecîndu l-au întrebat pentru
ce
au făcut această poznă. El au arătat că pentru strîmbătăţîli ce i s-au făcut
la giudecată. Şi l-au
hotărît vodă şi e-u tăet cap(ul) şi trupul în 4 bucăţi şi l-au pus la răspiteni, la let 1796, martie 16. Mihălache Vartic.
(De altă mînă :) Să (să) ştie de cînd au îngiunghiiat pre preosfinţîi sa părintile Iacov mitropolit, în
zîle măriei sale Alexandru Ion Calemah voivod, în domnei a dintăi, la velet 1796, mart 16, mergînd mitropolitu la curte, duminică, după obicei. Şi am scris eu pentru pominire. însă numele lui Toader (toc gol),
care l-au şi tăet la poarta curţii în 5 bucăţi şi le-u împărţit pe la răspintiile lui care.
(Ms. r. 3182, f. 89 V—90 V).
81 — 1796, martie 22, Iaşi. «Aice s-au întîmplat că în divan un om au înfu(n)ghit pe mitropolit,
dar nu a fi nimică, pi om l-au tăet în patru bucăţi şi l-au pus în patru părţi a tîrgului...»
(Din scrisoarea lui Iordachi postelnicul către fratele său, Constantin Juraşcu comis).
(Documente, CCCXLV — 210).
82 — Aciastu sfînt şi dumnezeesc Molitfealnic 64 este al sfintei biserici cei
de piatră de la satu
Bărbăteşti, unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul sfîntului ierarh Nicolae. Care biserică este făcută den
61. 1791-1793.
62. Alexandru Moruzi, în prima sa domnie în Ţara Românească (1793—1796).
63. Alexandru Callimachi, în prima sa domnie în Moldova (1795—1799).

64. Ediţia Rîmnic, 1730.
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temelie de dumnealui Ştefan vătaf. Iar cine va îndrăzni a o înstreina de la sfînta biserică să fie supt
blestemul sfintei biserici. Noemvrie 12, leat 1798.
(C. r. v. 200, dublet 3, p. 33—75).
83 — 1798 sep(temvrie) 2, s-au făcut de iznoavă schitul Văvedeniia de la Neamţu.
(Însemnările monahului Vitalie de la mănăstirea Neamţului).
(Ms. r. 704, j. 1 V. Ed. : Catalogul, II, p. 454).
84 — în zilile prealuminatului domn Io Alexandru 65 ipsilant voevod. Să să ştie de cînd s-a legat
această sfîntă pravilă 66 al doilea legătură, fiind cumpărată de la preotu Ilie, fecior popii Roşcăi din
siliştea Uricheştilor, unde m-au învrednicii pe mine milostivu Dumnezeu de am făcut biserică, ce să
numeşte hramul sfîntul marile mucenic Dimitrie şi sfinta prea cuvioasă, maica noastră Paraschiva, întru
care îi era hramul mai înnainte. Şi întîmplîndu-mă eu de a face al doilea meramet acei sfinte biserici
i-am pus pre aceşti sfinţi amîndoi într-o sfîntă icoană a hramului. însă la leat 1800, septemvrie 14, s-au
tărnosit biserica şi la leat 1806, maiu 12, am făcut meramet sfintei pravile, la care le-am şi însemnat spre
a nu să face uitare. Toma postelnicel ot Focşani.
(C. r. v. 61, schimb 6, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 117, 'prima joa ie albă de la început).
85 — «Această sfîntă şi dumnezeiască mănăstire ci să numeşte Rişca au luat
începire a să zidi
în anul 7050 (1542) luna maiu 10 şi s-au sfîrşit tot într-acest anu în zilile lui Petru voevod Rareş cu chel
tuiala domnii sale, ce au dat prin mîna (s)meritului episcop Macarie al Romanului şi prin mina lui Ioan
şi Theodor Balş logofeţii lui Petru voevod celui mai sus numit, şi în egumenie lui Nil smeritul ieromonah».
Această scrisoare se află scrisă pe piatră cu slove de aur diasupra uşii din lăuntru în bisărică,
care iaste şi astăzi la mănăstire Rîşca din ţinutul Sucevii. Chirii arhimandrit, egumen Rîşcăi. 1801 de
chemvrie 10.
(Documente 2ICCLI).
86 — Tuturoru, cărora să cuvine a şti, arătu că aciastă sfîntă bisearică neunită dinu Clufu s-au
făcutu în zilele împăratului Franţiscusu a Romii şi Ardea(lu)lui prinţi, la anulu 1795. Şi întăiu preot eu
am
fost, care întăiu eu amu slujit sfînta liturghii într-însa, cu toată inima şi frica dumnezeirei, luînd
mulţi tămăduire. Şi m-am transfireluit în Belgrad, în funduşul mieu. Care chiar cu mîna mea amu scris.
Cluju, 25 au(gust) anno 1803. Ilie Fuleavici, paroh Clujului.
(C. r. v. 610, dublet, 2371/1961, f. 111).
87
—Această sfintă Liturghie 67 iaste a sfintei
mănăstiri Bistriţii. Şi fiind legătura foarte învechită
şi foile stricate, s-au legat de al doilea acum cu osîrdiia şi cu cheltuiala sfinţii sale părintelui kir Ştefan
arhimandritu tismeneanu, pentru a sfinţii sale veacinică pomenire, care mai nainte au fost ig(umen) la
această sfîntă mănăstire ani 14, însă patrusprezeace ani. 1803, fevr(uarie) 20.
(C. r. v. 350, f. 81-87).
88 — însămnare de cînd au răposat preosfinţiia sa părintele Iacov mitropolit, în luna lui mart în
10 zili, la leat 1803, in zileli preînnălţatului domnului nostru Alexandru Constandin Moruzu voevod în al
doile domniia a mării săli 68.
(C. r. v. 503, p. 53 —60).
89 — La let 1803, mart 19, gioi, s-au făcut mitropolit Moldavii pe preosfintie sa părintile Veniamin,
episcop ot Roman. lordache Gorovei.
(Ms. r. 2798, foaia de la început, nepaginată).
90
—Şi cînd s-au scris aciastă carte 69f s-au
dus preosfinţiia sa Viniiamin episcopul din Roman,
mitropolit în scaun Iaşu(lui). Şi la Neamţu era protopop Nicolae ot Răuceşti. Let 1803, noemvr(ie) 26.
(însemnarea lui Ştefan Botezatu din satul Tîrpeşti).
(Ms. r. 139, f. 49 v. Ed. : Catalogul, I, p. 317).
91 — 1804, octom vrie 14, s-au isprăvit clopotu cel mare, anume Orlea, de legat cu fier. Nectarie
mo(na)h Coz(ii).
(C. r. v. 395, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 755/2, foaia albă de la început).
92 — Popa Ioaniţă, paznecu bisericii Sfinţii Vineri din oraşu Tîrgoviştii, leat 1808, sept(emvrie) 24,
cînd au fost preosfinţiia sa părintele episcop Sevastis Dionisie nastavnic mănăstirii Dealului.
(C. r. v. 681, Mineiul pe luna septemvrie, f. 205).
93 — ... Şi s-au scrisu această Epistolie 70 la veletu 1808, mart 18, cîndu au fostu un foarte groznicu vi(s)col şi mari cumpănă au fostu, într-o foi şi la veletul mai sus arătatu.
65. Corect : Constantin, domn al Ţării Româneşti (1802—1806).
66. Îndreptarea legii, Tîrgovişte, 1652.
67. Ediţia Rîmnic, 1767.
68. In Moldova (1802-1806).
69. Cuvînt pentru viitoarea judecată.
70. Cuvînt pentru viitoarea judecată.
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Să ştii la ce veletul au făcut paretisis părintele mitropolitul Veniamin Negel. Şi s-au făcut vechil
mitropoliei pe părintele Gherasîmu, episcopul Romanului, fără voia preosfinţii sale l-au rînduit cneazu
Prozorovski, 1808, fevruarie 25. Şi părintele mitropolitul s-au aşăzat la o sihăstrii a Săcului îmbrăcat în
blană de oai şi cu cămeşă de păru. Şi după ce au ajunsu acolo, apoi au trimis paretisis în scris boerilor
divanuluit cum şi lui cneazu Prozorovski.
1
(Ms. r. 5125, f. 31 v).
94 — Să să ştie că am scris şi eu pe acest Minei slovenesc 71, cînd am fost şi eu la schitu Mănileşti egumenaş la leatul 1809, fiind egumen la sfîntă mănăstirea Bistriţa sfinţiia să părintele Anania ierei
kir ieromonah, omul exelenţii sale Alexandru Ipsilant. Şi am scris cu mîna mea (semnătura indiscifrabilă).
(C. r. v. 111, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 787, f. 186 v).
95 — 1812, iunie 16, în Duminica tuturor sfinţilor, au plecat la Bucureşti părintele Dionisie, chemat
fiind de p(ărintele) Ignatie mitropolitu. Şi s-au însemnat de mine, Methodie monah sfintei mănăstiri Cozii,
a căruia este aciastă sfîntă carte cu Vieţile sfinţilor luna lui dichemvrie 72,
(C. r. v. 800, exemplar 5, foaia albă de la început).
96 — L(eat) 1812, iuli 23, la 11 ceasuri din noapte, s-au dat obştescid sfîrşit părintele arhimandrit
Dosith(ie) proin aninoşanu în episcopia Argeş(ului).
(Ms. g. 159, faţa interioară a peretelui ultim).
97 — La leat 1813, ianuarie 26, în zile mării sale Io Ioan Gheorghie Caragea voivod, s-au herotonisit episcop al Rîmnicului Noului Severin preaosfinţ(iia) sa părintele kyriu Galaction de preaosfinţ(iia) sa
părintele mitropolitul Ungrovlahiei kyriu kyriu Nectarie, avînd împreună slujitori pe preaosfinţi(ţii) episcopi
ai Argeşului kyriu Iosif şi al Buzăului kyriu Costandie, în zi duminecă, în biserica sfintei mitropolii a
sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, fiind cea întîiu sfîntă lyturghie aceasta a preaosfinţii sale de cînd
s-au suit în scaunul sf(intei) mitropolii a Ungrovlahiei de la sfînta episcopie a Rîmnicului. Deci spre
ştiinţă am însemnat aicea întru aciastă sf(intă) lyturghie, patrierşirtd în Ţarigrad preosfinţitul kyriu kyriu
leretniia. Dionysie eclisiarh mitr(opoliei).
(Ms. r. 3567, '/. 1).
98 — Aciastă carte, numită Paraclitiki 73, s-au dăruit sfintei mănăstiri de mine, smeritul episcop
al Argeşului, Iosif, cînd m-am învrednicit a priimi cinstitele moaşte aici la sfînta episcopie, întorcîndu-să
de la Bucureşti. Deci niminea să nu cuteaze a o înstrăina de la sfînta bistarică a numitei mănăstiri, ca
să nu cază în păcatul ierosiliei. 1813, noemv(rie) 6.
'
(C. r. v. 797, schimb 2, a patra joa ie tipărită, nepaginată, de la început).
K*

99 —
Să să ştie că am scriseu, logofătu Marin dascălu, cindu
au scos pe părintele egumănu
Evsevie arhimandrit din egumenie di la sfînta mănăstire Am ota, fiind eu logofăt în casă şi chelar şi
dascăl la metoh şi purtător de grijă la toată curtea. Pentru acesta am însemnat şi am scris. Şi cine o citi,
mă va pomeni, şi pre acela Dumnezeu să-l pomenescă şi să-l miluiască. Şi am însemnat la leat 1814,
maiu 10.
(C. r. v. 76 dublet, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 427, foaia albă de la început).
100 —

Din cărţile 74 smeritului

arhiereu Dionysie, episcop Cratia.

(C. r. v. 841, exemplarul

1814, avgust 18.
(Pecetea arhiereului în tuş negru).
Acest arhiereu s-au dus către Domnul la leat 1815, fevr(uarie) 2.
2, din biblioteca «Casei Bisericii», 103/10, foaia de titlu, verso).

101 — Această carte a Tunderi chipului îngeresc a rasaforului i a chipului celui mic i a celui
mare 75 s-au cumpărat de mine semeritu, înpreună şi cu alte zece cărţi cu Vieţile sfinţilor şi cu una
carte sfîntulIoan Scărarul, cînd
am fost eu singur la sfînta mănăstire Neamţul i Secu spre vedeare, la
leat 1815, mai 26, la sfînta înnălţare a Domnului nostru Iisus H(risto)s.
Şi la întoarcere am dat. pă la Iaşi. Şi de aciia am venit la mănăstirea Cernica de lingă Bucureşti.
Şi am fost la tîrnosirea sfintei bisearici cei mari a Cernicăi, care am slujit şi eu la sfinţire, împreună cu
arhiereu Ioanichie Stratonichia şi cu stareţu Thimoteiu şi cu alţi preoţi ai sfintei ^m(ănăstiri) Cernicăi.
Şi am însemnat aicea spre ţinere de minte. Şi sfinţirea sfintei bisearici au fost tot într-acest leat,
27, în zioa sfîntului marelui mucenic şi tămăduitorul Panteleimon.

1815, iuli

Şi le-am cum părat, ca să-mi fie de cetire cît voiu trăi, iar după moartea mea să rămîie sjînt (loc
gol), unde să cinsteaşte şi să prăznuiaşte hramul sfintei bisearici (loc gol), pentru ca să fie părinţilor în
—

#

71. Ediţia Buzău, 1698.
72. Ediţia Mînăstirea Neamţului, 1811.
73. Octoih sau Paraclitiki, Rîmnic, 1811.
74. Vieţile sfinţilor, luna iunie, Mînăstirea Neamţului.
75. Ediţia Mînăstirea Neamţului, 1815,
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biserică de cetire, iar mie şi născătorilor miei, Theodor şi Elena, de veacinică pomenire. Ştefan iero
monah tisma(neanu)\, leat 1815, iuli 30 ^
(C. r. v. 872, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 164, p. 3—49).
102 — Acestu sfintu şi dumnezăescu Apostol 76 s-au cumpărat de dumneaei medelnicereasa Sultana
Fălcoianca la leat una mie opt sute cincisprăzăce, noemvrie întii, şi au hărăzit la sfinta biserică ce o
făcuse cu cheltuiala sa din temeliea la moşiia sa anume Isteu din sud Sac la plasa Cimpului, pe care
sfînta biserica, cu proniia dumnezeiască fiind luminată dumneaei cocoana au cinstit de au pus trei
hramuri, adeci: sfinta Adormire a Născătoarei de Dumnezeu, şi al sfintei Troiţei, şi al sfinţilor îngerilor,
pentru ertarea păcatelor dumneaei şi pentru păcatele neamului dumneaei. Deci cine va îndrezni să-l fure
aciastă carte, de la sfînta aciastă biserică să fie afurisit şi blestemat şi să aibă blestemul al sfinţilor
trei sute optsprezece părinţilor de la Nicheia şi al sfinţilor hramurilor ai aceştii sfinte biserici. Asemenea
să fie procletos şi afurisit şi acela care o tăgădui şi nu va da de ştire la sfînta aciastă biserică, şi pînă
nu va da înapoi aciastă carte la aciasta sfînta biserică să nu fie ertat de Dumnezeu şi de mine smeritul
popa al aceştii biserici, fiind cumpărat cu banii văduvii ci s-au zis. Şi va fi ertat de la Dumnezeu şi de la
mine, păcătosul, acel hoţu, cînd îl va aduce înapoi, aciastă carte, la aciastă sfîntă biserica. Şi am scris
eu robul lip Dumnezău şi rugătoriul către Dumnezeu popa Stan ot lsteu.
(C. r. v. 845, achiziţia 145.746, p. 1-169).
103 —S-au
tîrnosit SfîntulierarhulNicolae din Şălari
la leatul de la H(risto)s 1816, martie 18,
duminică, a6 săptămînă din sfîntul şi marele post, de sfinţia sa părintele Iosif, episcop
Argeşului.
Alecsandru Pastiia.
(Ms. r. 3402, f. 119 V.).
104 — Aice am îtisămnat ca să fii ştiut de cînd au fost adusă sfinta icoană a preasfintei stăpînei
noastre de Dumnezău Născătorii di la mănăstire Floreştilor aice in tîrgul Huşului. Au şăzut patruzeci
de zili şi au eşit din tîrg la 10 zile a lunii lui mai, 1816.
(însemnarea lui Gheorghie Şărban).
(Ms. r. 3004, f. 65).
105 — Aciastă sfîntă carte, ce să numeaşte Scara sfîntului Ioan Scărariul 77, s-au cumpărat de
mine smeritul ca să o am de cetire cît voi trăi. Iar după moartea mea să rămîie sfintei mănăstiri Tismana, unde să prăznuieşte sfîntul hram Adormirea prea sfintei stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu
şi pururea Fecioarei Măriei şi sfîntul prea cuviosul părintele nostru Nicodim sfinţitul şi arhimandrit, care
dintru început prin multe osteneli şi trude ale sfinţii sale şi prin ajutorinţele blococistivilor domni cei
dintâi ai Ţărăi Româneşte, adecă Radul v(oe)v(o)d Negru i sin ego Dan v(oe)v(o)d, Mircea v(oe)v(o)d,
pentru ca să fie în besearică părinţilor de cetire, iar mie şi născătorilor mie de veacinica pomenire.
Amin. Ştefan ieromonah tism(ăneanu), 1817, iunie 1.
(C. r. v. 857, exemplarul 4, f. 1—12).

I

106 — La acest fericit an 1817 au venit aicea la mănăstire (Neamţului) sf(întul) lemn din cinstita
cruce şi cu sfîntul brîu al prea B(ogorodi)ţ(ei) şi cu alte sfinte odoară, şi mult ne-am folosit, proslăvind
numele lui D(umne)zeu, iuni 27, din Sfita Goră, de la Vatopedu.
(însemnarea monahului Vitalie de la mănăstirea Neamţului).
(Ms. r. 704, f. 61 V\
.
107 — Să să ştii de cîndu au început a sluji sfinta liturghie în bisărica noastră aice la Vlădeşti
numai cu blagoslovenii di la arhiereu. Luna ghenar în 3 zile au slujit întăiaş dată preotul Mihălachi ot
Bogdăneşti şi aşe cu preotu Ioan, gineri-său, cîte o dată, pe rîndu au slujitu, pără cîndu s-au sfinţit,
înbla veletu 1818, ghenar 3. Iar de cîndu s-au sfinţit iar ca să s(ă) ştii, sîmbătă, fev(ruar) 16, înainte
Lăsatului secu de carne di postul cel mari, adică în Sîmbăta strămoşilor, la leat 1818, fev(ruar) 16, întraciastă zi s-au făcut sfinţire bisăricii cu părintele Ioan iconomu şi cu protopopu din tîrgul Bîrladului.
(însemnarea lui Ioan Jora).
((C. r. v. 573, exemplarul 1, prima foaie albă de la sfîrşit).
108 — Dintr-ale smeritului şi nevrednicului călugăr Chyriac ieromonah, arhimandrit rîmnice(anu),
818, ghenar, cînd eram cathigumen la mănăstirea sfîntului Pavel la Sfîntul Munte al Athonului, cum
părată 78 în t(a)Keri) 20 de la un părinte neamţean 79, iar arhimandrit săvîrşindu-să în sfînta lavră ot tam
de preasfinţia sa părintele Griorie, patriarhu, ce se afla intre cei vii acolea. Chiyriac arhimandrit caloian.
(Ms. r. 3679, f. 4 V).
76. Ediţia Blaj, 1814.
77. Ediţia Mînăstirea Neamţ, 1814.
78. Viaţa prea cuviosului Efrem Sirianul, scrisă la mînăstirea Secul la 28 ianuarie 1772 de Eustatie
Popovici din Transilvania.
79. De la mănăstirea Neamţului.
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109 — D intrale 80 smeritului şi nevrednicului călugăr Chiyriac ieroscîtimonahul şi arhimandrit rimnici(anu); învăţat carte in sfinta mănăstire Bistriţa şi la sfinta mitropolie. Apoi călugărit in obştea sta
reţului Gheorghe Cernica şi hirotonit ierod(iacon) tot acolo, iar preoţiia pă numele sfinţii mănăstiri Tismana, iar cathigumen şi arhimandrit de preasf(inţit) patriarhul Grigorie in sfinta lavră din Sfitagora, la
anu de la Domnul H(risto)s 818, mart. 25. Chyriac, arhimandrit igumen caloianu. 826 apri(lie) 20.
(C. r. v. 285, ultima foaie, verso).
110 — Dintr-ale smeritului şi nevrednicului călugăr Chyriac ieroschimonahu, arhimandrit rimniceanu,
cumpărată in leat 818, ghenar, in t(a)l(eri) 20, cind mă aflam igumen în Sfîntul Munte, la sfînta împără
teasca şi patriarhiciasca mănăstire a sfîntului prea cuviosului şi de Dumnezeu purtătoriului părintelui
nostru Pavel cel Nou, ce au fost fecior bunului şi prea creştinului împărat Mihail al Ţarigradului. Iar
sfinta rugăciune de arhimandrit am priimit de la preasfinţia sa părintele intru fericire kyriu kyr Grigorie
proin patriarh, în sfînta şi marea lavră a sfîntului Athanasie al Athonulid. Iar la leat 825, fevruarie 20,
la sfînta mănăstire Căluiu din sud Romanaţi fiind igumen, am scris. Iar cumpărarea aceştii sfinte cărţi
iaste de la un frate Agathon monah, nemţan, ce şădea la Seres, la o chilie, cumpărată pă locul mănăstirii
sfintului Pavel. Viaţa acestui mare sfînt la «Viiţi, iuHe 28, Xiropotamitu».
(Ms. r. 1974, f. 275 V).
*

111 — Aici s-au scris in 25 zile a(u)gust 818, cind au avut proţes rumânii cu sîrbii pentru episcop,
ca să
fie iar romănu şi au ţinut 3 ani proţesu şi nici acum nu-i gafa.
Umil preot, Iacov Garbora, administrator) parohi(i) Almaş, lacuitori csillu de dsosz, 818.
(C. r. v. 80, dublet 2, I. 194. 531, f. 26 v).
112 — Luînd sfinta mănăstire 81 supt stăpînire sfinţii(a) sa părintele Savasti, Dionisie episcop, şi
văzind lipsa bisericii de preoţi şi de diiaconi, au sfinţit preot pe diiaconu Ştefan, făcind erodiaqon
p e Macarie în locu lui, la anu 1810. Iar med pe urmă, la anu 1818, au sfinţit pe erod(iaconul) Macarie preot,
dinpreună făcînd desăvîrşit pe Silivestru, făcind erodiiacon pe Varlam prin dumnealui clucer Gavriil
Codranu, nepotu sfinţii sale. 818, oc(tomvrie) 10. Az pisah (Semnătura indescifrabilă).
(C. r. v. 223, schimb 5, f. 257 V).
113 — 1918, ghenarie (loc gol) au venit domn in scaun lo Alexandru Nicolae Suţul voevod 82. Intru
a căruia ani au scos boiarii pă (mitropolitu) Nectarie Moraiul din scaun cu sfat de obşte şi aşăzară pă
un patriot, preasfi(nţitu) părintele Dionisie Sevastis, mitropolit în scaunu Bucureştilor, la aprilie 30. Iar
edoxi(s) adecă blagoslovenie de la Ţarigrad au venit la mai 20, cînd l-au şi înscăunat înaintea praznicului
mitr(opoliei) cu o zi, 819, mai 21, miercuri.
(Ms. r. 1841, f. 208 V).
114 — Să să ştie de cind am fost eu, popa Pană, la biserică ot Valea Ursoi tocmitu cu simbrie
cu
zapisu, pă anu t(a)l(eri) 200, adică doo sute pă anu, la leatu 1820, iunie 17. Popa Pană.
(C. r. v. 200 A, dublet 3, ultima foaie albă, nepaginată).
115 — 182G, octomvrie 26, au răpsat părintele argeşiu de la Antim şi s-au îngropat în biserică,
in zilele lui Mihai vodă Şuţ(u) 821 'fiind şi măriia sa la moartea lui, şi cu mare cinste l-au petrecut. Şi
in locu argeşiului s-au făcut Arion episcop aci pă loc, la 30 ale lui octomvrie.
(Ms. r. 2129, /. 182 V).
116 — Această carte ce să numeşte Pendicostari 83} întru care să coprinde cintările praznicilor
Învierii Domnului şi Dumnezăului nostru I(su)s H(risto)s, cumpăratu-s-au dă cel mai mic între robii lui
Dumnezău Constantin Buză(s)cul biv vel caminari şi s-au afierosit la sfinta bisărică, carea cu a sa sirguinţă au zidit-Q din temelie spre vecinica pomenire la strămoş ase a moşie Străjăşti din sud Vîlcea, unde
să prăznueşte hramul Tuturor sfinţilor şi mai marilor v(oe)voz(i) Mihail şi Gavriil, fiind cursul anilor
1820, noemvr(ie) 8, cind s-au tirnosit bisărica, în zilele mării sale preaînălţatului nostru domn Alexandru
Nicolae Şuţul v(oe)vod 82 şi a păstorii preasfinţii sale părintelui episcopu Rîmnicul(ui) kiriu kir Galaction.
Toliko pisam. Constandin Buzăscul biv vel caminar.
(C. r. v. 1079, dublet, III. 54875, f. 1 -1 5 ).
117 — La let 1821, mart 1, crugul lunii 14, slova pashaliei 300, atuncea chiară s-au început a să
zidi rindul chiliilor despre amiazăzi, cu toate următoarele vistierii şi zidiri, după cum să văd in sf(înta)
mănăstire aceasta a Neamţului, tot prin silinţa şi bunăvoinţa a preacinstitului părinte kir Ilarie, arhiman
dritul şi stareţu sfintelor mă(năsti)ri.
(însemnarea monahului Vitalie de la mănăstirea Neamţului).
(Ms. r. 704, /. 38 v. Ed. : Catalogul, II, p. 455).
80. Carte osebită, Rîmnic, 1753.
81. Tismana.
82. Alexandru Şuţu, domn al Tării Româneşti (1818—1821).

" 83. Penticostar, Bucureşti, 1820.
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118 — 1822 ianuarie 13, s-au hi(ro)tonit diacon Gligorie mitropolit in ţara Ungrovlahii, Bucureşti>
în zilele preainălţatului domn kirie kire Fănar (sic).
(Ms. r. 1151, f. 238. Ed. : Catalogul, IV, p. 207).
119 — La l(eat) 1822, ghenarie 26, au răposat sfinţia sa părintele arhfimandrit) ig(umen) sfintei
mănăstiri Cozii kir Theodosie, la 11 ceasuri nemţeşti din zi, la cetatea Sibiului, in casele otnogiului Anas
tasie. Şi am scris spre a (se) şti (semnătura indescifrabilă).
S-au îngropat la beserica de la poala Cernădii a lui Hagi Cosdi popa, ghenarie 28. Costandin.
(C. r. v. 471, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 633, f. 82—83).

f

120 — Grigorie patriarh, la leat 822 omorît de păgini în Ţarigrad.
Acest patriarh m-au blagoslovit arhimandrit, fiind eu igumen la mănăstirea Sfîntului Pavel ot Sfitagora, la leat 818, venind de la mănăstirea Tismana. Chyriac arh(imandrit) igu(men) caloian.
(Ms. r. 2109, f. 8h
121 — La leat 1822, avgust 11 zile,

au venit părintele Neofit,

arhimandrit in Coziia, stăpinitor.
(C. r. v. 487, dublet, f. 591).

122 — La 20 avgust, 1822 c(alendar) v(echi) au răpăusat preosfinţia sa dom(nul) episcop Daniit
Vlahovici însatul Dorna, unde merseră la scăldătoare, in vîrsta de 82 ani şi 10 luni. Şi au fost păstor
Bucovinei 33 ani şi 25 zile, şi s-au îngropat la mănăstire Dragomirna.
(însemnarea lui V. Ţintilă din Cernăuţi)^
(Ms. r. 4474, j. 121 V).
123 — Cinstit este cel ce au fost şi este şi va fi şi in veac să va pomeni. Şi am scris eu nevred
nicul rob şi dascal al sfintei şi dumnezeiaştii monăstiri Hurezi, care în doao rînduri am fost dascal, în
zilele arhimandritului Ghermanos şi in zilele lui kir loanichie, ce şi eclisiiarh am fost aceştii sfintei şi
dumnezeeşti biserici, la leatu 1822, care şi multe şi mari necazuri am tras cu răzmiriţile ce s-au făcut d e
zavergii. Ioan dascăl ot oraşu Rîmnec, care din neam m-am (tras) de la satul Popeşti de Luncavăţu.
(C. r. v., III. 173.900, dublet, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 741/5,

peretele ultimK

124 — Am însemnat aice ca să (să) ştie cînd s-au hirotonit preasf(inţitul) mitr(opolit) Grigorie p reot
şi arhimandrit, marţi, ghenar 9, 1823 şi miercuri l-au făcut arhiereu a doo zi, iar foi, ghenar 11, a treia
zi, l-au adus dă la curtea domnească cu carăta i cu halai pînă l-a pus in scaun în mitropolie.
' (C. r. v. 534, foaia albă de la început).
\

125 — Să se ştie cînd, după cea mare turburare ce să făcu în Bucureşti, la leatul 1821 pînă la
cea mai pre urmă puţină răcorire, însă cu vărsare de singe multă, pînă la maiu în 15 zile, care mai pe
urmă in vremea musulmanilor, noi, cei cu puţină credinţă creştinească, petreceam aşa, fără de păstor,
adecă fără de mitropolit. Iar cu mila lui Dumnezeu, la leatul 1823, luna ianuarie, luminînd marele Dum
nezeu pre bun credincios domnul nostru, Io Gligorie Dimitrie Ghica voevod, de au ales pe părintele mitro{ polit a toată Ungrovlahii, întru însuş luna lui inarie în 9 s-au herotonisit din diiacon preot, apoi iunare
în 10' la patru ciasuri arhimandrit şi pre urmă arhereu şi mitropolit, iar in 11 zile au intrat cu halaiu din
toată ţara in mitropolie, trăgind toate clopotile. Şi era cam ger.
(Ms. r. 1313, f. 142 v. Ed. : Catalogul, IV, 525, cu lectură de date greşită).
126 — Cu ajutorul marelui, preaputernicului şi nemărginitului intru milele sale prea bogate, s-au
izbăvit sfînta mănăstire Coziia de răul turburătorii Neofit surdul, ce din zilele rebelii să pusesă purtători
de grija igumeniii. Şi prin (buna) 84 voinţă a mării sale preainălţatului domn Io Grigorie Ghica (voevod)
s-au pus igumen sfinţiia sa părintele Nectarie ce au fost (cotmenean), la leat 1823, mai 8 zile, în dumi
nică a doo din sfîntul post (însemnarea lui Cîrstea Diculescu).
(C. r. v. 110, dublet 3, a treia foaie tipărită, nepaginată, de la început).
127 — Să să ştie cînd m-am făcutu preotu eu, popa Radu, leatu 1828 martie 11 de părintele ( ...) 85(Autograful popii Radu Şapcă din Celei, care a sfinţit steagul revoluţiei la 1848).
(C. r. v. 263, schimb 2, f. 116 v.).
*

128 — 8 cărţi lucrătoare din filocaliia ce s-au prescris de sfinţia sa preacuviosul kyr Jachinth,
stareţu din Cernica, în vremea bătrinului Glteorghie arhimandrit, începătoriul Cernicăi, la leat 1800 cînd
am rămas şi eu acolo, cu frate-mieu Ioan, duşi de la sf(î)nta mi(tropolie), în zilele părintelui Dosithei
mi(tropolit), cînd s-au tăet şi Hangerliu vodă86} şăzînd aici. Apoi am eşit la sfînta mă(năsti)re Tismana,
şăzînd ani 5. Apoi am plecat la Sfitagora, slujind ani 4, şi am venit la Bucureşti. De aci, din porunca

84. Hîrtia mlncată de cari

85. Hîrtia ruptă

86. Constantin Hangefli, ucis în ianuarie 1799.
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luminatulid nostru domn pămîntean 87, după fermanu ce au urmat, scoţindu-să igumemi şi toţi grecii,
am mers igumen la sfinta mănăsti(re) Căluiu din sud Romanaţ ani 5, inpreună cu dum(malui) frate mieu,
v(el) vi(stier) lartcul din Bucureşti, la Craiov(a), din letu 823 pînă în letu 828, dechemv(rie) 31.
Acest cuvios părinte, fiind pămîntian de aicea, ploeştian, şi fiind în casa domnului Suţul 88, înncdntea
lui Moruz vodă 89, au plecatla Cernita şi plăcîndu-i politiia obştii călugăreşti ce era pre acele vremi
foarte au iubit-o şi cu vreme îndestulîndu-se de dînsa, cu afutoriul lui D(umne)zeu au ajuns la mare
sporire sufletească, puţintei fiind acum din părinţi în viaţă, care să-l ştie.
De darul vederii sale îndulcindu-mă şi eu, am porftit a rămînea în Cernica.
Cu vreme mergîndşi la Sftntul
Munteacest evlavist calogeros,
au fost igumen 2 ani la Simo
Petra, unde iaste Mihai Vodă mă(năsti)rea de aicea închinată acolo.
Fost-au şi în Ţarigrad, izbăvind mă(năsti)rea de datorie turciască taleri 200.000. Apoi iar au venit
in Cernica, cind stareţu Gheorghe l-au pus igumen în locu părintelui Tymothei.
Iar eu atuncea petreceam în Tismana, lavra sfinţitului Nicodim arhimandrit, sud
Gorji, în cele
cinci
judeţe ale Craiovei, pre a căruia numire amşi fost hirotonit ieromonah,
prin mărturiia ace(stui)
cuvios părinte kyr Jachinth ig(umen) Cernic(ăi) de preasf(inţitul) părinte losij argeş(iu) ierod(iacon),
iară preot de Lavrentie Hrisopoleos sărindăreanul la Tismana. Iar mai pre urmă, mergînd la Sfetagora
mă(năsti)rea sfîntului Pavel cel Nou, fiiul împăratului Mihail Racave din Ţarigrad, cind de preasf(inţitul)
părintele Grigorie patriarhul Ţarigradului am fost săvîrşit şi arhimandrit.
Iar acest cin(stit) părinte duhovnicesc mie şi multor fraţi, mai pre urmă a doao oară
mergînd la
Sfetagora, împreună cu doi dăscăli părinţi de lamă(năsti)rea Neamţul, Gherontie şi Grigorie, încă şi
unu Calinic de la mă(năsti)rea Secul dufwvnic, au mers pînă la Seres împreună. Şi Jachinth, despărţindu-să, s-au făcut zicînd că are a mearge la Ierusalim. Şi de atunci pînă acum nu s-au mai ştiut ce s-au
făcut, să veade că după doririle sale ceale sufleteşti l-au chemat D(umne)zeu (in vreun loc) laIerusalimul
cel de sus, sau să află la vreun ostrov neştiut aicea.
Am scris spre pliroforiia celor împreună cu mine, 828, mai 5. Chyriac arhimandrit rîmnic(eanu)^
caluianu, Bucureşti, în metoh Anthim, de 9 luni, inpreună cu frate-mieu, v(el) vist(ierul) Iancu.
Iar la apr(ilie) 30, luni, au sosit şi venirea muscalilor in Bucureşti. Şi duminecă, mai 5, au plecat
cazacii de la Bucureşti la Craiova şi Cerneţ, fiind sparte de mare frica turcilor.
(Ms. r. 1929, f. 321—322. Ed. : N. Iorga, Manuscriptele, p. 231—232).
129 — Oarecare doaă surori de la satul cel de Dumnezeu chemat şi păzit, Cernavodă, au făcut
biserică prea frumoasă.
,
Şi am scris eu acest unrînd şi jumătate. 829, noem(vrie) 26, 1805. Costache logofăt.
(C. r. v. 424, unicat, II. 162.372, f. 14).
130 — Să să ştie de cînd s-au sfinţit bisărica la satul Gura Ezărului, m oşie. dumneaei stolnic(esii)
Tarşiţa Botianca la leat 1830, apr(ilie) 27. Manolachi Bălăci an.
Arhiereului M eletie ce au fost la sfinţire aceştii bisărici i s-au dat de cătră dumneaei Catittca
Sofronii o cămeşă de mătasă şi de cătră dumneai Elena Anestin un prosop.
Aceştie au fost posesorii moşiei Ruşii, tot a dumneaei stolnic(esii).
(Ms. r. 1244, f. 99 v. Ed. : Catalogul, IV, p. 320, cu erori de lectură).
151
— Daru 90 s-au dat preasf(inţiei) sale păr(intelui) episcopului Buzeului kyr Chesarie, după în
toarcerea mea din Basarabia. L(eat) 1832, mart 6.
f Grigorie al Un(gro)vlahiei (autograf).
Această scrisoare de mai sus este scrisă cu însuşi mâna fericitului intru pomenire Grigorie, Mitro
politul Ungrovlahiei. Şi âm însemnat spre ştiinţă pentru rezpectul bătrînilor eu
f Iosif Mitr(opolitul) Moldovei, în 4 Maiu anul 1892, fiind acum proprietatea mea.
(Autograf, cu litere latine).
'
Această sfîntă Biblie mi-este rămasă mie ierodiaconul Serafim de la răposatul episcop Chesarie, ca
unul ce am fost şi diacon al preasfinţii sale din leatul 1838, luna dechemvrie, pînă la răposarea intru
fericire a ep(iscopului). In leatul 846 au răposat, la sfîrşitid luni noemvrie 30. Şi s-au însemnat de mine,
ierodiaconul Serafim al sfintei episcopii Buzău, 1850.
(C. r. v. 1031, foaia a doua de la început, nepaginată).
132 — Aice am însemnat de cind au început a şindrili biserica lui Vintilâ Vodă, 1833, sept(emvrie)
8, şi o au isprăvit in leatu 1833, dechemv(rie) 4. Şi am scris pentru ca să se ştie. 833 dechem(vrie) t4.
Necula logofăt.
(C. r. v. 697, exemplarul 4, A. 767, faţa interioară a peretelui prim).
87.
88.
89.
90.

Grigore al IV-lea Ghica (1822—1828).
Mihai Şuţu, în a doua sa domnie în Ţara Românească (1791—1793).
Alexandru Moruzi, prima domnie în Ţara Românească (1793—1796).
Biblia, St. Petersburg, *1819.
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i 33 — L(eat) 1834, iutii 22, vineri noaptea spre simbătă, la 6 ciasuri din noapte, au răposat părin
tele Grigorie mitropolit, puindu-l in jăţ dă au venit lumea, pină şi ovrei, dă i-au sărutat mîna. Duminică
la 11 ceasuri l-au dus pă podu Calicilor şi l-au băgat pă poarta din dos cu toţi arhireii i preoţii i diaconii
şi toată mulţimea. Şi luni dăspre zioă l-au băgat cu jăţ cu tot în groapa dă lingă fereastră la doilea d-a
dreapta cum intri în s(finta) mitropolie. Şi nu puţea nici dăcum.
(însemnarea căminarului D. Drugănescu).
(C. r. v. 1083, achiziţia 491, a doua foaie albă de la început).
134 — Să să ştie de cînd au răposat preaosfinţia sa părintele mitropolit Gligorie, la luna iunie 23,
leat 1834.
(Ms. g. 636, f. 141).
135 — La 13 septemv(rie) 834 c(alendar) vechiu, au murit episcopul Isaia Baloşescul şi l-au îngropat
in mănăstire Putna.
(însemnarea lui V. Ţintilă din Cernăuţi).
(Ms. r. 4474, f. 88).
136 — Acest Ohtoih 91 este cumpărat dinpreună cu Ceaslovul cel mare tot de sfinţia sa părintele
Eftimie Fundăţeanu, îngrijitor sfintei mitropolii Tirgoviştea, şi l-au afierosit tot sfintei mitropolii de mai
sus ziz, in zilele d(omnului) lo Alecsandru Dimitrie Ghica voivod. Şi de a fi ştiut, am însemnat aciasta.
Leat 836, dechemv(rie) 16. Gheorghe cîntăreţ acestui sfînt lăcaş.
(C. r. v. 796, donaţia Min. Cultelor, 15.VII.1885, f. 118 v —121).
137 — Să pomeniţi,fraţi preoţi, pre robul lui Dumnezeu erei Costandin 92f cel ce care au fost
începător sfintei biserici Butimanu cea de zid, sud Ilfov. 836, dichemvrie 25.
(C. r. v. 420, schimb 5, a patra foaie tipărită, nepaginată, de la început, verso).
138 — La leat o m ie optu sute treizeci şi opt s-au începutu biserica a noastră 93 a să preface, in
luna lui fevr(uarie), in zio de sfîntu Trifon. 1838, fev(ruerie) 8. Necidaie dascăl.
(C. r. v. 367, dublet 4, faţa interioară a peretelui ultim).
139 — Maica Precista din or(aşul) Caracăl este făcută la 1859.
(Ms. r. 1098, f. 16 v. Ed. : Catalogul, IV, p. 92).
140 — Văzînd aceasta sfîntă cruce, mă mir de dărăpănarea aceştii sfinte monastiri, care astăzi
care să vede ca un zid al Ierusalimului, nu prădat de Nabohodonosor prin Navuzardan arhimagherul, ci
prin singur stăpînitoriul şi prin ai săi boeri zeastrea sfîntului lăcaş vîndută, şi mireasa, sfinta monastire,
strigă «pentru ce mi-aţi luoat zeastrea mea, preacurvarilor, şi pre mine m-aţi lipsit de podoabele mele,
şi nu numai dezbrăcată, ci şi dazvăliiă, că avînd acum o invălitoare veachie de ani 70, acum văz că
mă ploaă şi şez precum zice Ieremia : «Şezut-au fata Sionului ca un pătul în grădină». Dară insă
voiu striga şi eu şi
voiu zice cătră mirele m ie u : « Cei ce urăsc Sionul ruşinaţi veţ fi de la Domnul, că
precum iarba de foc veţ fi uscaţ, bate-i Doamne, bate-i cu tărie pe cei ce îm vreau rău mie».
Am scris eu, Varlaam monahul de la muntele Coziei, de la schitul Stănişoara, anii 1840, luna
martie 3.
(C. r. v. 223, dublet, din biblioteca «Casei Bisericii», nr. 804 f. 68 v).
141 — Au eşit din scaun părintele mitropolitul Veniamin la 29 ienuarie şi s-au dus la mănăstirea
Slatina, neîmpăcîndu-şi duhul cu boerii Moldovei, anul 1842, ienuarie 29.
(C. r. v. 241, dublet III. 195.203, foaia albă de la sfîrşit).
142 — Mitropolitul nostru Veniamin s-au dus den Eşi la Slatina, fiindcă au lepedat carte că nu
vre să mai fie mitropolit în oraşu Eşi, la 3 ciasuri după doosprezece de noapte, în vistă fiind eu de
şăptesprezăce ani, ghenarie, joi, 1842, V. Ivanovici, spre pomenire.
(C. r. v. 96, faţa interioară a peretelui prim).
143 — Să (să) ştie că la leat 1845, aprilie 20, s-au început biserica din satul Greci(i) de Sus şi la
1845 jtoemvrie 25 s-au tirnosit de protopopu Antonie. Şi am scris eu robul lui Dumnezeu preot Răducauu,
1845, noemv(rie) 25.
(C. r. v. 838, schimb 3, a patra foaie tipărită, nepaginată de la început).
144 — La ano 1845 au murit vlădicu Vasile Moga, octovr(ie) 18. Gh(eorghie) Popovici (paroh din Cioara).
(C. r. v. I, 194.531, donaţia L. Rebreanu, 1947, f. 4 v).
145 — La septemvrie în doaozăzece şi una de zile s-au .aşăzat pravila pentru blag(o)sloveniia piini
în pitărie in sfînta monastire Cernica, ca la Sfîntul Mufnte), la leatu 1846, prin mijlocirea lui popi Iustin
Vi foi, carele pre la Ierusalim mai nainle cu vreo clţiva ani au înblat, au adus acest obicei de la părinţii
cei de acolo pentru mîntuirea sufletelor noastre. întru această vreme era in Bucureşti domn Gheorghe
Bibescu voevod, 1846.
(Ms. r. 1491, j. 15 v).
146 — La 1846, intre 17 şi 18 dechemvrie, s-au săvîrşit părintele Veniamin proin mitropolit, pe
cum am auzit, de un feli di dambla, căci de unde vorove, deodată s-au. (cutremu)rat de doă, trei ori,

91. Ediţia Buda, 1811.

92. Din Socet.

93. Din mahalaua Popa Soare.
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întinzînd minile înnainte şi ş-au dat duhul. Plinsătile şi vaitile săracilor au fost atîta, incit spun că
piatră de inimă să fi fost, s-ar fi muet. Jidovii săraci au năvălit şi intrat in besirecă, sărutîndu-i năselie.
Bani i s-au găsit trei firfirici numai toată averea, iar cărţi bisericeşti şi tălmăciri a sale mulţimi. Maica
Evghinie Negre s-au aflat faţă şi i-au închis ochii.
(însemnarea vornicului Costachi Ccnachi).
(Ms. r. 137, faţa interioară a peretelui prim. Ed. : Catalogul, 1, p. 313).
147 — S-au făcut bisearică cia noo de din sus în anul 1846, şi s-au isprăvit in an(n)o 1847, prin
osîrdiia şi multă cheltidală a ctitorilor urm ători: părintele Nicolae Vartholomeiu, care şi începător şi
silitor au fost, precum tistamentul îngropat în prestol dovedeşte, pre a căruia moşie şi bisearica s-au
ridicat, cum scrie in clopotul cel mare, avînd lingă sine de ajutor pe Nicolae Enescu gocimanu şi Aron
Moşoiu, Iosif Hurda, Dumitru Urzică, Petru Gonţea, Gheorghie Malul, Mihaiu Mănoiu. Mai sînt şi alţii,
cari au ajutat mai cîte puţin, carii sînt scrişi în protocolu titorilor, toţi. Iară părintele Nicolae Vartholo
meiu mai mult decît toţi.
Ioan Vartholomeiu, normal dascăl in Şimon, am scris în an(n)o 1847, octomvrie 27. Am fost
dascăl pînă într-acest an 18 ani.
(C. r. v. 250 A, schimb, f. 14 din partea a doua volumului).
148 — La leatu 1859, enuarie treizăcişi una, s-au slobozit obştescul sărindar al lăcuitorilor satului
Sălişteni, cind s-au zugrăvit sf(înta) biserică, în zioa simbetei.
Şi vremea erea foarte bună, fără zăpadă şi soare.
Şi pentru ca să să ştie, am scris în acest sf(înt) Triod 94. Preot S. Silişteanu.
(C. r. v. 410, '/. 105).
149 — La leatu 1850, dechemvrie 3, au venit aicea în oraşu Craiovii preaosfinţiia sa părintele
episcop Calinic stăpînirii prinţipatului acestuia şi ce-i cu ştiinţă mare şi cu cucernicie la toate. Şi pentru
ca să să ştie şi să să pomeniască, popa Stanciu.
(C. r. v. 263, ex. 4, foaia albă de la sfîrşit, verso).
150 — La 1860, noemvrie 8, au trimis domnitorul ţării noastre, Alexandru Ioan Cuza, pi mitro
politul Sofroni surgun la monastire Slatina, pi la opt ceasuri dimineaţa, încunjurat de 50 şandarmi cu
săbiile scoase.
(însemnarea lui Panait lonescu din Iaşi).
(C. r. v. 234, foaia albă de la sfîrşit şi faţa interioară a peretelui ultim).
151 — Acest Penticostaru 95 iaste cumpărat de dumneaei cocona Catrina vorniceasa Văcărească şi
s-au dăruitu sfîntului schitu Dălhăuţi, unde iaste dumneaei ctitoră.
(C. r. v. 351, dublet, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 75, f. 2—8).
152 — Acest Apostol 96 este a dumnălui Donie vel agă. Acest sfînt Apostol este cumpărat de dumnealid vistier Donie, care se numeşte ctitor aici .la Adormirea prea sfinţii Născătoarii de Dumnezeu ot
Donie de aici din Focşani.
(C. r. v. 144, dublet, din biblioteca « Casei Bisericii», nr. 47 — I b, p. 1—5).

Prof. Ilie CORFUS
GLOSAR
Afierosi = a dărui.
afierosit = dăruit.
agă =*= şeful agiei.
alai = pompă cu care se primea domnul nouvenit, sau se înmormîntau domnii şi chiriarhii.
aninoşan = de la mînăstirea Aninoasa.
argeşiu = de la mînăstirea sau episcopia Argeşului.
armaş = comandantul artileriei ; mai marele peste
închisori.
aşcherliu = soldat turc (din cetăţile de la margine).
az = eu.
»

Ban — cea mai mică monedă ireală indigenă,
avînd o valoare nominală (3 bani = o para*;
120
de bani = 1 leu).
belacoasă = stofă de mătase ; atlaz.
biv = fost.
blagocestiv = cuvios, evlavios.
94. Ediţia Rîmnic, 1777.

Blagoveştenie
brat - frate.

=

Bunavestire (25 martie).

Calogeros = călugăr.
caloian (caluian) = de la mînăstirea Călui.
carătă = caretă ; trăsură.
Chiov (Chiu) = Kiev.
cirac = om de casă ; protejat, favorit.
cîmpulungean = de la Mănăstirea Cîmpulung.
comision = delegat cu aducerea unei porunci.
cotmean - de la mînăstirea Cotmeana.
coizan = de la mînăstirea Cozia.
crai = rege.
crugul lunii = ciclu lu n a r ; element cronologic
(perioadă de 19 ani solari, după a cărei îm 
plinire fazele lunare revin la aceleaşi date ale
lunilor).
$

Delă = dosar.

95. Ediţia Rîmnic, 1767

_

96. Ediţia Buzău, 1704

* .
#
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dnă (den) = singularul de la dni. '
dni = zile.
Ecdosis (edoxis) = v. eudoxis.
ego = a(l) lui (ei).
enchirisi = a înmina.
erei (ereu) = preot.
eudoxis = binecuvîntare.
Ferman (firman) = ordin scris al sultanului ; de
cret al Porţii dat în numele sultanului.
filocalie = dragoste de frumos.
firfiric = monedă austriacă, al cărui curs varia
la noi (în 1851-1856) între 13 şi jumătate şi
27 de parale.
florin = monedă austriacă de argint, în valoare
de 100 de creiţari ; la noi fl. varia (în 1854—
1855) între 213 şi 222 de parale.
funduş = fond ; pămînt.
Gociman = epitrop la biserică.
gospod = domnesc-.
Halai = v. alai.
hatihumai = ordin manuscris a l . sultanului ; hati
şerif.
hotnog = comandant peste 100 ; căpitan.
hurezean = de la Mînăstirea Hurezi.

otnogiu = v. hotnog.
Pară = monedă de origine turcească reprezentind
a 40-a parte dintr-un leu (40 de parale = 1 leu)
sau 3 bani.
paretisis = demisie. „
pisah (pisam) = am scris.
pisanie = inscripţie pe piatră.
pirgar (mare, al doilea, mic) = consilier comunal.
plai = subunitate administrativă de munte
plirof.orie = lămurire.
pogrebanie (pogribanie) = înmormîntare.
pol = jumătate. '
politie — oraş ; (în însemnarea dată) cu înţeles de
«instituţie», «organizare».
pont = articol (dintr-un tratat).
postrig = călugărire.
pristăvi = a muri.
procletos = blestemat.
procliţit = blestemat.
proin = fost.
psif = • v. ipopsifios.

*

I = şi.
ier ei = v. erei.
ierosilie = jefuire de biserică, de lucruri sfinte.
indiction = perioadă convenţională de 15 ani,
servind la calcularea datei unui eveniment ;
ipopsifios = candidat la episcopie, la mitropolie.
iproci (iprociu) = şi aşa meii departe.
ispravnic = purtător de grijă.
Jude (judeţ) = judecător al satului ; primar.
jupan = titlu de mare boier.
jupaniţa = soţia jupanului.
Kir (tarei, kirie, kiriu, kyr) = domn.
Lavră = mînăstire mare cu chilii.
Lavret = Loreto, oraş în Italia.
lăudan (corect : lavdan) = un fel de
mătase.
lăuţi = lăutari.
leat (let) = an.
leatopiseţ (letopiseţ) = anale ; cronică.
logofăt = secretar.

stofă

de

Meremet = reparaţie.
meseţa (measeţa, mesiţa) = lună.
metanie = apartenenţa (consacrarea) unui călugăr
de (la) o anumită mînăstire.
»
rnetoh = sucursală a unei mlnăstiri .mari sau a
unei episcopii.
mnogograşnih = mult păcătos.
Mosc = Moscova.
Nastavnic — administrator de mînăstire.
nemţan (nemţean) = de la Mînăstirea Neamţului.
Novi (Ioan) = (Ioan) cel Nou.
Ot = din, de la.
orez = Hurezi.
oteţ = părinte.

Radavschi = de Rădăuţi.
răzmiriţâ = răscoală.
rebelie = răscoală.
rimnicevschi = de Rîmnic.
romanski = de Roman.
rucaviţă = mînecă.

»

• ••

sfeti = sfint.
*
sfită = veşmînt preoţesc, odăjdii.
simfonie = înţelegere.
?
sinait = de Sinai.
sin (snă) = fiu, fiică.
slova pashaliei (corect : pascaliei) = litera (cifra)
uneia dintre cele 35 de zile din răstimpul de la
22 martie pînă la 25 aprilie
sud = judeţ.
*

Tabinţă (poate : diba) = stofă de mătase ţesută
cu aur.
taler = leu (40 de parale sau 120 de bani).
tain = acolo.
terfoloi (terfelău) = carte veche.
titor = ctitor.
toliko = atît.
transfirelui = a transfera.
trepăda = a umbla mereu, a tot alerga încoace şi
încolo.
Uspenie Bogorodiţe: = Adormirea Maicii Domnu
lui (15 august).
Ypopsifiv = v. ipopsiiios.
Valahia = Ţara Românească.
varoş = oraş.
vătaf = subprefect.
vechil = locţiitor, împuternicit, delegat.
vel = mare.
veleat (velei) = an.
vivliotichie = bibliotecă.
virşeţean = de Vîrşeţ.
Za = de.
zavergiu = cel ce face zaveră.

CRONOGRAFE ROMÂNEŞTI CU MINIATURI
Deşi interesul pentru istoria universală apare relativ tîrziu ca preocupare de sine
stătătoare în istoriografia românească şi s-a menţinut multă vreme la nivel cronicăresc,
totuşi, el s-a manifestat, incontestabil, sub forma unui act autentic de cultură, ca rod
al setei de cunoaştere, al neastîmpărului intelectual ce frămîntă o seamă de minţi
luminate. Datorită caracterului narativ posedat de ştiinţa istorică, această disciplină
se înrudea mult cu literatura în concepţia cărturarilor din ţările române în secolele
X V II— XVIII, încît lucrările de un asemenea gen trebuiau să corespundă nu numai ce
rinţelor de conţinut dar să îmbrace şi o formă îngrijită din punct de vedere stilistic
şi compoziţional; uneori armonia estetică era întregită şi sub raport vizual-artistic.
Această din urmă însuşire era cu atît mai preţuită cu cît majoritatea unor astfel de lu
crări nu s-a bucurat de lumina tiparului, rezervat Încă intr-o largă măsură operelor
religioase în amintita epocă şi s-a păstrat doar în manuscrise circulînd — cu prefcădere — în mediul cultivat al clericilor ; cîteodată erau destinate uzului curţilor dom
neşti şi al laicilor, recrutaţi din rîndurile boierimii şi negustorimii înstărite .comandi
tare, cu cunoştinţe de carte l. Pentru a face lectura lor cît mai atractivă, copiştii de
manuscrise s-au străduit să le împodobească cu litere şi chenare ornate şi să ie ilustreze
cu miniaturi şi desene desprinse din conţinutul naraţiunii, după canoanele tradiţiei
artistice răsăritene ortodoxe de inspiraţie post-bizantină; în acest sens manuscrisele
istorice miniate româneşti se încadrează din punct de vedere al execuţiei într-un cu
rent cu multiple interferenţe balcanice ce a influenţat atît şcoala miniaturiştilor sîrbi,
cît şi a celor bulgari, în decursul secolelor X V II şi XVIII.
Am arătat cu alt prilej că în istoriografia românească — cu rare excepţii —
preocupările de istorie universală s-au redus, vreme îndelungată, numai la traduceri şi
adaptări, de cea mai largă popularitate bucurîndu-se doar cronografele, în special cele
de provenienţă neogreacă2. De altfel, trebuie să mărturisim, de la început, că nu cu
noaştem — deocamdată — alte manuscrise ilustrate de istorie universală în româneşte
pînă la finele secolului al XVIII-lea decît cronografele, sau unele povestiri extrase
din aceste masive «cărţi de înţelepciune» populare. Se ştie că voluminoasele compendii
începeau naraţiunea lor istorică de la «facerea lumii», după tradiţiile biblice pînă la
căderea Ierusalimului sub babilonieni, conţinînd apoi cu şirul domniilor marilor îm 
păraţi persani din dinastia Acheminizilor, cu istoria legendarei Troia, a mirificului des
tin al lui Alexandru cel Mare, cu soarta Egiptului în vremea Lagizilor, şi al căderii
acestui regat sub stăpînirea romană în vremea Cleopatrei.
Istoria lumii se succeda apoi urmărindu-se mărirea, decăderea şi în cele din urmă
pieirea imperiului roman şi a celui bizantin, spre a se încheia cu prezentarea puterii
turceşti şi a domniei diferiţilor sultani succesori ai lui Mehmed ai II-lea Cuceritorul
pînă în primele decenii ale secolului al XVII-lea. Compilaţiile mitropolitului Dorotei
al Monembasiei (sec. XV) şi ale lui Matei Cigalas (mort înainte de 1642), tipărite în
limba greacă la Veneţia respectiv la 1631 şi 1637 şi frecvent reeditate în cetatea la
1. Pentru operele istorice — încadrate sub raport filozofic în genul literaturii moralizator — «sa
pienţiale» — şi cele de tipul «oglindei principilor» savurate de societatea feudală românească, vezi mai
ales Alexandru Duţu, Les livres de sagesse dans la culture roumaine. Introduction ă Vhistoire des mentalites sud-est europâennes, Bucarest, 1971, p. 85 —87 şi 97—125.
2. Preoccupations en matiere d’histoire universelle dans l’historiographie roumaine aux XVll-e et
XVIII-e
siecles (I), în «Revue roumaine d’histoire», (1970), nr. 4, p. 684—689.
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gunelor pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, au fost traduse şi adaptate în româneşte
într-o versiune combinată purtînd numele autorului ei, logofătul şi grămăticul moldo
vean Pătraşco Danovici (întîlnit documentar între anii 1659— 1676)3. Pornind de la
cea mai veche copie care ne-a parvenit întocmită de diacul Gheorghe, fiul lui Andronic, la cererea marelui hatman Alexandru Buhuş şi încheiată la 25 ianuarie 1683 4r
acest tip de cronograf a fost identificat în nu mai puţin de 50 manuscrise (pînă la
1823), circulînd în Moldova, Ţara Românească şi Transilvania fără a mai socoti frag
mentele cu circulaţie separată şi răspîndite de asemenea în toate provinciile româneşti.
Printre numeroasele manuscrise de cronografe de tip Danovici care ni s-au păs
trat, unele sînt împodobite cu miniaturi, chenare şi litere ornate. Ele se datorează
unor caligrafi înzestraţi din rîndul cărora se detaşează, în primul rînd, figurile popii
Fior, dascăl de slovenie la şcoala Sfîntul Gheorghe vechi din Bucureşti5, Constantin
Săidăcariul, fiurpopii Ioanichie din Mogoşoaia6 sau Dimitrie Grigorovici, ipodiaconul
de la Mînăstirea Bistriţa moldoveană7, toţi trăind în secolul al XVIII-lea. Un alt miniaturist iscusit, copist şi ilustrator de texte, preotul Nicola, este autorul prezumat al.
impresionantei galerii de 503 portrete de personaje biblice, regi şi dinaşti antici figurînd
în «Chipurile Vechiului şi Noului Testament», istorie prescurtată a lumii vechi, cu
reminiscenţe atît hageografice cît şi clasice greco-latine, prelucrată după cronografe
de vestitul mitropolit cărturar al Ţării Româneşti, Antim Ivireanul şi închinată dom
nului Constantin Brîncoveanu la 1 iulie 1709 8.
înainte de a analiza pe scurt tipologia miniaturilor figurînd în aceste compendii
populare de.istorie universală, am dori să precizăm că tehnica obişnuită de lucru a
decoratorilor era aceea a lavis-ului, culorile cel mai des întrebuinţate fiind aurul, roşul
şî verdele. Chenarele şi literele iniţiale erau ornamentate cu motive geometrice şi
florale în stil oriental. Deşi subiectele de inspiraţie religioasă, în special scenele bi
blice, căutau să respecte canoanele statornicite de erminii atît în pictura icoanelor
cît şi a frescelor bisericeşti, totuşi sursa de inspiraţii apare mai diferenţiată în redarea
scenelor laice. Ele sînt tratate, uneori, în spiritul barocului occidental, pătruns la noi
prin filiere derivate — Constantinopol, Rusia sau Transilvania — iar alteori se pot
discerne certe influenţe orientale, îndepărtate prototipuri persane sau chiar hinduse.
De reţinut este, însă, faptul că în majoritatea cazurilor artiştii nu s-au detaşat de
mediul românesc — în special — şi balcanic — în'general — în care au trăit şi âu
lucrat, costumaţia personajelor reflectînd, îndeosebi, cu fidelitate, în majoritatea cazu
rilor, portul autohton al societăţii feudale româneşti din secolele XV II şi XVIII. Ar3.
Iulian Ştefănescu, Cronografele româneşti : tipul Danovici (partea I), în «Revista istorică ro
mână», IX (1939), p. 18—77.
4. G. Bogac, Pagini de istoriografie literară, Kişinev, 1970, p. 12—18.
5. Pentru care vezi I. Barnea, Un miniaturist român din secolul X V I I I : papa Fior, în «Biserica
Ortodoxă Română», LXVI (1948), nr. 11—12, p. 584—607 Şi Toma Gh. Bulat, Ştiri noi cu privire la dascălii
de slavonie de la Sf. Gheorghe Vechi, Lup şi Popa Viorea, în «Romanoslavica», V III (1963), p. 481—485.
Popa Fior a fost caligraful, copistul şi parţial miniaturistul a cel puţin 13 manuscrise identificate pînă în
prezent (Istoria Ţării Româneşti şi a Moldovei din 1735, Psaltire cu tîlc din 1754, o alta din 1755, Cazanie
din 1759, Condica Mănăstirii Dealului din 1760, Pomelnicul bisericii bucureştene Şerban Vodă din 1763,
o _a treia Psaltire cu tîlc din 1764, Tîlcul Evangheliilor al lui Theofilact arhiepiscopul Bulgariei tot din
1764, Filosofia învăţătoare de obiceiuri şi două cronografe de la mijlocul sec. X V III, etc.>, cf. şi G.
Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti pînă la 1800, voi. I, Bucureşti, 1959, p. 66—70).
6. Cf. I. Barnea, Un cronograf român ilustrat din secolul al XVIII-lea în «Studii şi cercetări de
istoria artei», V II (1960),, nr. 2, p. 184—185 şi G. Ştrempel, op. cit., p. 37—38. Acest miniaturist a ilustrat
două cronografe (unul la 15 decembrie 1758 iar celălalt nedatat), precum şi o copie a «Divanului. . .» lui
Dimitrie Cantemir din 15 decembrie 1753.
7. Copist şi ilustrator prezumat al cronografului alcătuit la 20 august 1732 pentru Climent arhidiaconul, cf. G. Ştrempel, op. cit., p. 99—100 şi I. Barnea, op. cit., p. 184,
n. 5.
8. Amănunte la G. Ştrempel, Un cronograf ilustrat, atribuit mitropolitului Antim, Ivireanul, în
-'Romanoslavica», X III (1966), p. 310—312 şi 330. Preotul Nicola a mai fost şi copistul caligraf al pomel
nicelor Mitropoliei Ţării Româneşti (1697) şi al Mînăstirii Cîmpulung (1710), precum şi al Calendarului anului
bisect 1704, cf. acelaşi autor, Copişti. .
I, p. 164 —165.
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tiştii miniaturişti — cu puţine ex-cepţii — arătau o anumită predilecţie pentru scenele
«•de gen» şi dovedeau o înclinare pronunţată către realism, putîndu-se stabili în maniera
lor de lucru, certe înrudiri cu şcoala «zugravilor» de biserici care a înflorit la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea şi la începutul ceiui următor, din rîndul căreia s-au evidenţiat
Mihai şi Radu, ce au lăsat, chiar caiete de modele de pictură medievală românească 9.
în privinţa miniaturilor ilustrînd conţintul cronografelor, ele pot fi împărţite,
după subiecte, în următoarele categorii : 1) Scene biblice înfăţişînd episoade din Ve
chiul Testament în care predomină miraculosul creştin.
2) Galeria portretelor reprezentînd a) personaje biblice (profeţi, judecători,
preoţi etc.); b) suverani şi dinaşti orientali ai lumii antice (împăraţi persani, regi evrei,
monarhi egipteni etc.); c) personaje aparţinînd universului clasic greco-roman (figura
lui Alexandru Macedon, împăraţi rom ani); d) împăraţi bizantini; e) sultani otomani.
3) Scene «de gen» (iconografie inspirată de războiul troian, viaţa de curte, di
verse întîmplări).
4) Scene alegorice (Sfînta Troiţă, mituri simbolice ca personificarea dreptăţii,
focul justiţiar, transmiterea puterij Imperiului bizantin către sultanii otomani ş.a.).
Din prima categorie putem aminti, în special, miniaturile cronoarafului din 15
decembrie 1758, ilustrat de Constantin săidăcariul; reţinem scena Creării lumii în care
apare figura lui Dumnezeu-Tatăl, realizat după maniera occidentală, deoarece canoanele
bisericii răsăritene interziceau zuorăvirea chipului său, apoi naşterea lui Adam, căruia
Creatorul îi insuflă viaţă sau uciderea lui Abel de către Cain, zugrăvită cu mult rea
lism, fratele ucigaş zvîrlind bolovani asupra leşului însîngerat al victimei sale; în
sfîrşit tot atît de ieşită din comun este şi reprezentarea lui «Samson tarele» care sub. jugă un leu, apuclndu-1 de fălci şi trîntindu-1 la p ăm în t10.
«

Galeria portretelor este categoria cea mai amplu reprezentată în iconografia tu
turor cronografelor, «Chipurile Vechiului şi Noul Testament» din 1709 1!, reliefîndu-se,
desigur, prin bogăţia ilustraţiei. într-o impresionantă suită se succed în medalioane
chipurile legendarilor patriarhi Avraam şi Avram şi Iacov, purtînd barbă bogată şî
plete resfrînte pe umeri, apoi ale lui Moise şi Aaron, izbăvitorii israelitenilor din robia
faraonica, ale judecătorilor Semegar, Ghedeon, Avimelec, Tola ş.a., a preoţilor Eleazar, Azarie, Amathias, Ahitofel etc. Reuşite sînt şi portretele de femei reprezentînd
pe proorociţa Debora, Rut moabiteanca ş.a. ale căror trăsături regulate sînt schiţate cu
multă fineţe. Din rîndul dinaştilor orientali amintim mai întîi pe Împăratul iudeu
David purtînd hlamidă de purpwră, brodată cu hermină, încheiată cu agrafă la
gît şi întru totul asemănătoare mantiei purtată de voievozii români ; apoi pe
Solomon, îmbrăcat cu acelaşi fast sau pe regina Atalia, avînd pe cap coroană
şi maramă ca domniţele noastre12. într-o manieră mai pedantă acordînd atenţia
cuvenită amănuntului, apar figurile regilor iudei la Constantin săidăcariul ce
portretizează' pe Iosafat, Ezechia, Manase, Iosia sau Iehonia, acesta din urmă
sărutînd mîna cuceritorului babilonian Nabucudonosor,
aşezat pe tro n 13. îm pă
raţii persa i din dinastia Acheihinizilor,
Cambyse şi Darius, apar redaţi cu toată
•

^

9. Vezi Teodora Voinescu, Modele tradiţionaleşi observaţii din realitate in pictura muntenească a
veacului al X V lll-lea. Caietul de modele al lui Radu Zugravul, în «Studii şi cercetări de istoria artei»,
seria artă plastică, XIV (1967), nr. 1, p. 57—69 şi Un caiet de modele de pictură medievală românească în
Pagini de veche artă românească, voi. III, Bucureşti, 1974, p. 147—176.
10. Biblioteca Academiei, ms. rom. 1070, f. 4 v, 8 v, 10 v, 57 v, ap. I, I. Bamea, Un cronograf
iomân ilustrat. . ., p. 185 —186, unde sînt reproduse «Geneza» (fig. 1, p. 186) şi «Samson tarele» (fig. 2,
p. 187).
11. O copie a acestei lucrări, datorată popii
Fior pe la 1760, se păstrează la Biblioteca Acad.,
Suluri, nr. 7, cu 503 portrete în medalion, dintre care 40 sînt colorate iar restul trase în peniţă ; cf. G.
Ştrempel, Copişti. . ., I, p. 69—70 şi Un cronograf ilustrat. . ., p. 330—331.
12. Biblioteca Academiei de Ştiinţe a
R. S. Ucrainiene din Kiev, ms.379,
f. 7 v, 8 v, 9, 10,10 v,
12 v, 13 şi 14 ; ap. G. Ştrempel, Un cronograf ilustrat..., p. 313—318. Reproducerile portretelor în meda
lioane ale lui Avraam, Isac, David şi Solomonîn planşele dintre p. 352—353.
13. B:A.R.S.R., ms. rom. 1070, f. 85,
89, 90, 94 şi 95 ap. I. Bamea,op. cit.,
p, 187—188. Este re
produs portretul lui Iosafat (fig. 3, p. 188).
'' * ■
. . .
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maiestatea în «Chipurile...» cronografului provenind de la Antim Ivireanul şi ilustrat
probabil de popa Nicola, purtînd pe cap coroană în cinci colţuri şi învăluiţi în mantii
de stofă bogată, nedeosebindu-se, prin modul de tratare artistică, cu portretele murale
din biserici ale unui Matei Basarab, Constantin Şerban sau Şerban Cantacuzino. Regii
Lagizi ai Egiptului Ptolomeu Epifanes, Filometor sau Everghetul sînt redaţi mai im
personal ; în schimb Cleopatra apare ca o femeie frumoasă, cu părul bogat fluturîndu-i
pe umeri şi podoabe la gît, dar în costum de amazoană, cu cască pe cap l4.
Figura impunătoare a iui Alexandru cel Mare al Macedoniei — cel slăvit în
eposul popular prin renumita povestire «Alexăndria» — este redată, în acelaşi crono
graf, sub chipul unui luptător grec, înarmat uşor, purtînd pe cap coiful zeiţei Atena
Parthenos ; cu toate acestea artistul denotă în acest portret mai puţină sensibilitate.
Din rîndul personalităţilor istoriei romane sînt ilustrate, cu oarecare stîngăcie însă,
chipul lui Pompei, zugrăvit ca un tînăr cu trăsături regulate, cu trupul strîns .într-o
•cuirasă iar capul apărat de un coif cu boruri; Iulius Caesar i se aseamănă, într-un
anumit mod, redat cu un profil grec, nas acvilin, bustul apărat de o cuirasă uşoară şi
capul acoperit de un coif împodobit cu la u ri15. Portretele împăraţilor Titus, Diocleţian,
. Maximi-an, Constantin cel Mare, Valentinian şi Teodosie I cel Mare, sînt mai mult schi-,
ţaţe, uneori nefinisate, în cronograful ilustrat de Constantin săidăcariull6. în schimb
ipodiaconul Dimitrie Grigorovici se arată mai inspirat în reprezentarea în acvarelă a
lui Constantin cel Mare şi a mamei sale Elena în cronograful din 1732, în care cu
plul imperial, înveşmîntat cu un lux deosebit, corespunde ideii de fast şi bogăţie ce
şi-o făceau muritorii de rînd asupra mirificului Bizanţ 17. La fel, Constantin săidăcariul
se arată mai familiarizat cu imaginea basileus-ilor bizantini facvarale sau desene în
peniţă), a căror costumaţie, redată cu multă grijă ca şi a împărăteselor de altfel,
aminteşte din nou, izbitor, de aceea a voievozilor şi domniţelor din ţările române ;
izbutite ni se par reprezentările împăratului Teodosie al II-lea şi a împărătesei Evdochia Athenaida, ale lui Constantin V Copronimul, Constantin al Vl-lea şi Irina, Teofil,
fiul lui Mihail şi Teodora, Vasile I Macedoneanul, Leon al Vl-lea cel înţelept, Vasile
al II-lea Bulgaroctonul şi. Constantin al VUI-lea, Alexios I Comnenul ş.a. Figurile sul
tanilor turci, cu excepţia celei a lui Mehmed al II-lea Cuceritorul, sînt expediate, în
schimb, în grabă, rudimentar executate, mai mult schiţate şi incomplete l8.
Eroii războiului troian apar zugrăviţi într-un singur manuscris, cunoscut nouă,
cuprinzând legenda asediului vestitei cetăţi, desprinsă din cronograf, manuscris datînd
din 1753 ce nu poartă însă numele copistului desenator. Desenele în peniţă, tuş negru
şi chinovar, redau, cu un farmec naiv, următoarele scene : predarea scrisorilor «crailor
elineşti» către împăratul Priam de către solii greci; Elena, Paris şi Priam ridicaţi pe
zidurile cetăţii Troia, batjocorind pe grecii asediatori; uciderea lui Hector de către
A hile; ducerea trupului lui Hector de către Ahile în tabăra grecilor; zidurile cetăţii
Troia. Ultimul desen — singurul care poartă legendă — «săracul Ahileu cum îl duc
prietenii lui mort la tabără» — înfăţişează pe «landa» şi «Odiseu» transportînd trupul
neînsufleţit al eroului grec în tabăra asediatorilor 19.
14. Acad. Kiev, ms.. 379, f. 17, 19 şi 20 ap. G. Ştrempel, op. cit., p. 320—321 şi 322—323.
15. Acad. Kiev, ms. 379, f. 20 v. ap. G. Ştrempel, op. cit., p. 323.
16. B.A.R.S.R., ms. rom. 1070, f. 150 v., 157 v, 199, 205, 210 v, ap. I. Bamea, op. cit., p. 189,
17. B.A.R.S.R., ms. rom. 1469, f. 132 v. Reproducere la Paul Cernovodeanu, Vision de Byzance dans
Ies chronographes et autres textes historiques roumains des XVlI-e et X V Ill-e siecles în Actes du XlV-e
Congres internaţional des etudes byzantines, Bucarest, 6—12 septembre 1971, voi. II, Bucarest, 1975,
p.
534, fig. 1.
18. B.A.R.S.R., ms. rom. 1070, f. 218 v, 297 v, 305 v, 324, 347 v, 358, 380 v, 400, 440, 446 v, 454,
458 v, 466, ap. I. Bamea, op. cit., p. 189—193. Tot aici se reproduc portretele împăraţilor Teodosie, Cons
tantin Copronim şi Teofil (fig. 4, p. 189 ; fig. 5, p. 191 ; fig. 6, p. 192 iar cele ale lui Vasile I şi Leon al
Vl-lea, de P. Cernovodeanu, op. cit., fig. 3 şi 4.
19. B.A.R.S.R., ms. rom. 1785, f. 10 v, 13 v, 21 v, 22, 26 şi 48 ap. P. Cernovodeanu, Variante auto
nom e ale «Războiului Troadei» din cronografele de tipul Danovici şi circulaţia lor (sec. XVIII-XIX), în
«Revista de istorie şi teorie literară», tom. 25 (1976), nr. 1.
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In rîndul aceloraşi scene «de gen», putem încadra aceea a judecăţii lui Solomon,
figurînd în cronograful ilustrat de Constantin săidăcariul, în care, în faţa împăratului,
un soldat este gata să taie cu sabia copilul pe care şi-l revendică două mame. Redată
în peniţă cu aceeaşi vioiciune ne apare şi ilustrarea disputei vrăjitorului evreu Zamvri
cu papa Silvestru I al Romei înaintea lui Constantin cel Mare ; în schimb, considerăm
mai puţin realizată din punct de vedere artistic, reprezentarea sinodului I de la Niceea
(325). Surprinsă cu destulă inspiraţie, deşi neterminată, este şi schiţa executării împă
ratului bizantin Mauriciu din porunca uzurpatorului Phocas tiranul 20 ; în sfîrşit, artistul
anonim al manuscrisului din 1753 desenează în peniţă scena hilară a farsei jucată îm 
păratului Leon Înţeleptul de către «boieroaica» capricioasă cu care dorea o aventură,
fiind lăsat să atîrne, toată noaptea, într-o coşniţă suspendată de drugul ferestrei
aflată la catu'l de sus al casei în care locuia şăgalnica persoană21.
Ultimul tip de ilustraţii din cronografe — cele alegorice, cu caracter mai ab
stract — reprezintă, de pildă, în manuscrisele copiate de popa Fior, simbolul Sfintei
Treimi în cadrul unui frontispiciu şi «cununa anului»22; în «Chipurile Vechiului şi
Noului Testament», figurează două schiţe cu «Chivotul (arca) lui Noe», desenate după
descrierile lui Strabo şi respectiv, Fericitul A ugustin23; artistul anonim din 1753 în
făţişează stîlpul de marmură roşie, înălţat de Leon înţeleptul, din care ieşea o mînă
omenească, tot de marmură, cu palma întinsă, în care a pus cumpăna dreptăţii, precum
şi scena pedepsirii «boieroaicei» îndrăzneţe faţă de acelaşi împărat, silită să aprindă
din jăratecul focului lăuntric ce o mistuia, luminările tuturor «ţarigrădenilor» 24. Una
dintre cele mai izbutite scene alegorice este redată în cronograful lui Constantin săi
dăcariul şi anume ace-ea a transferului puterii — personificate printr-o coroană — de
la ultimul împărat bizantin, Constantin al Xl-lea Dragases, către sultanul cuceritor al
Constantinopolului, Mehmed al II-lea 25.
Realizate uneori cu talent, alteori mai puţin inspirate, reflectînd în ori şi ce caz
grija copiştilor miniaturişti de a întregi conţinutul prin imagine, ilustraţiile crono
grafelor au avut menirea de a face şi mai plăcută lectura acestor sfătoase compendii
de istorie «vulgarizată» cititorilor cărora le erau destinate, clerici, boieri sau negustori,
dornici de instruire şi de recreere spirituală.

Paul Cernovodeanu

20. B.A.R.S.R., ms. rom. 1070, f. 71 v, 256 v, 468, ap. I. Barnea, op. cit., p. 187, 190 şi 193—194.
Uciderea înpăratului Mauriciu la porunca lui Phocas reprodusă de P. Cernovodeanu, Vision de Byzance...,
p. 534, fig. 3.
21. B.A.R.S.R., ms. rom. 1785, f. 66.
22. B.A.R.S.R., ms. rom. 2609, f. 44 şi ms. rom. 4243, f. 2 v, ap. I. Barnea, op cit., p. 184, n. 5.
23. Acad. Kiev. ms. 379, f. 6 v, ap. G. Ştrempel, Un cronograf ilustrat. . ., p. 313. Reproducere la
planşa dintre p. 352—353.
24. B.A.R.S.R., ms. rom. 1785, f. 64 şi 67 v.
25. B.A.R.S.R., ms. rom. 1070, f. 421, ap. I. Barnea, op. cit., p. 193. Reproducere la P. Cernovo
deanu, op. cit., fig. 5.
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MÎNĂSTIRI MOLDOVENEŞTI ÎN OPERA SCRIITORULUI FRANCEZ
ALEXANDRE DUMAS
Alexandre Dumas (1803— 1870) a cărui operă numără mai mult de cinci sute de
volume 1 e, ipoate, uniţi dintre cei mai populari romancieri francezi, dacă nu ai lumii,
deşi, opera sa de dramaturg a fost cu adevărat importantă pentru evoluţia stilului în
perioada romantismului. Critica preferă, ca prozator, să-i asocieze numele de acela al
lui Maquet, cu care a colaborat ani îndelungaţi, pînă la procesul din 1852, intentat
pentru drepturi de autor ; această asociere se face fiind greu de despărţit constructorul
de povestiri ce era Maquet de talentul naratorului pe care îl aducea Dumas, în această
fructuoasă colaborare. De aceea Albert Thibaudet vorbeşte despre ei la singular:
Putem vedea în Dumas-Maquet maestrul celei mai vechi şi celei mai universale con
cepţii asupra povestirii, aceea destinată a te face să uiţi de viaţa reală în favoarea
istoriilor născocite. Balzac voia să scrie cele «O mie şi una de nopţi» ale Occidentului
Dar Dumas şi Maquet sînt aceia care le-au narat 2.
Opinia că Alexandre Dumas se cuvine să,fie analizat într-o istorie a literaturii
fiariceze nu este însă universal acceptată. Dumas nu ştie să scrie deloc şi cîteodată
dă dovada unei naivităţi fără seamăn, exclamă un alt cercetător important3, uitînd'
că personajele lui Dumas, din clipa cunoaşterii lor, ne însoţesc pe tot parcursul v ie ţii;
orf această performanţă de a capta definitiv închipuirea şi memoria cititorilor, nu o cu.nosc mulţi dintre prozatorii cărora Ji se recunosc acest drept. Mihaela Slăvescu gă
seşte o formulă fericită care îl explică atît pe autor cît şi pe detractorii săi : Romanele
lui sfidează orice critică, atrăgînd prin vitalitatea şi exuberanţa lor, prin elanul pasio
nat care le animă. Povestesc aventuri adevărate, destine excepţionale, deformate de. o imaginaţie nesecată care acumulează evenimentele neaşteptate, tragice şi comice, în
tr-o înlănţuire pasionantă4.
'
V
Dar lucrarea de faţă nu îşi propune să studieze calităţile literare care l-au im
pus pe Alexandre Dumas, ci informaţiile pe care le-a pus la dispoziţia publicului francez,
din secolul trecut despre viaţa, istoria şi biserica poporului român, într-o istorisire folo,sind numele unei mînăstiri din Moldova chiar drept titlu al unui capitol. E o naraţiune
îmbinînd date reale despre ţara noastră cu elemente de folclor fantastic, desfăşurînd
întreaga recuzită a romantismului patetic şi cîteodată straniu, nici mai bine nici mai
prost decît marea majoritate a operelor sale, nu importantă pentru valoarea ei literară
ci pentru că e o oglindă a felului în care neamul şi credinţa noastră au fost înţelese
peste hotare acum o sută şi ceva de ani.
Povestirea la care ne referim este inclusă în volumul O mie şi una de fantome.
Această culegere debutează cu descrierea unei vînători în împrejurimile tîrgului francez.
#

__

___________________

1.
Albert Thibaudet, Hisîoire de la litterature ’frangaise de 1879 â nos fours, Paris, Editions Stock,
1936, p. 243.
2. Ibidem, p. 244.
3. Kleber Haedens, Une histoire de la litterature frangaise, Pari Rene Julliard, Sequana, 1943, p. 347.
4. Alexandru Dimitriu-Păuşeşti, Ioan Niculiţă, Mihaela Slăvescu, Alexandru Vlăduţ, Dicţionar al
literaturii franceze, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, p. 170.
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Fontenay-aux-Roses. Un incident neobişnuit îl împrieteneşte pe autor cu primarul Ledru,
în casa căruia va cunoaşte cîteva personaje ciudate, împreună cu care va lua masa,
pretext tehnic pentru motivarea unui şir de povestiri fantastice. Una dintre ele este
Istorisită de doamna Gregoriska. Nararea e pregătită în finele capitolului X I : «Brăţara
de păr» (p. 36)5 şi e cuprinsă în patru capitole : XII — «Munţii Carpaţi», X III — «Cas
telul lui Brîncoveanu», X IV — «Cei doi fraţi», XV — «Mînăstirea Hangu» 6. Hedwige
Gregoriska, fiică a unui nobil polonez din Sandomir, este trimeasă de către tatăl său
să ceară azil la Mînăstirea Sihastru, (Sihăstria) din Moldova, datorită pericolelor ivite
cu prilejul unor lupte polono-ruse. Pe drum este oprită de o ceată de tîlhari de dru
mul mare, condusă de fiul unei (prinţese, Smaranda Brîncoveanu, Costache. Fratele aces
tuia, din prima căsătorie a Smarandei cu Şerban Voievod, Grigoriţă, o salvează, ambii
fiind îndrăgostiţi de tînăra refugiată pe care o vor găzdui. Temperamentul lui Costache
(moştenit de la tatăl său pe jumătate grec — Iordache Coproli) îi repugnă polonezei,
ea acceptînd să se căsătorească în taină cu Grigoriţă. Ultimul fiind atacat prin surprin
dere de fratele lui, îl ucide fără să vrea. Hedwige devine victima lui Costache, pre
schimbat în vampir şi va fi salvată de soţul ei, care moare, la rîndul său.
Pentru cultura română această povestire este importantă din trei puncte de vedere :
a) în ea sînt prezente date generale despre geografia, viaţa şi moravurile Moldovei,
aşa cum s-au oglindit ele în Franţa contemporană lui Dumas-tatăl; b) apar remarci
privind istoria Ţărilor Române şi poate ff dedusă chiar o concepţie asupra ei, în pers
pectiva unor evenimente internaţionale ; c) sînt pomenite două mînăstiri moldovene şi
se face o comentare a vieţii ortodoxe române, atît clericală cît şi profană, lucru vred
nic de toată atenţia căci, atunci cînd nu exagerează elementele romantice, autorul
scoate în evidenţă preţioase caracteristici cu care ortodoxia neamului nostru se mîndreşte şi astăzi; aşadar, textul dumasian pledează pentru o continuitate a trăirilor
autohtone, neştirbită de trecerea timpului.
A. Geografia Moldovei.
Descrierea Carpaţilor (Les monts Carpathes) corespunde mai curînd zonei alpine
tiansilvănene decît celei moldovene. Piscuri acoperite de zăpezi eterne păzesc lacuri
întinse ca mările. Cascade, torente vijelioase îmbracă în straiul primejdiei stînca
stearpă. Totul, de la statura vîrfurilor de rocă şi pînă la intensitatea vijeliilor năpraznice se împărtăşeşte dintr-un gigantism mitologic. Urcuşurile abrupte şi coborîşurile repezi, se repetă ritmic şi la intervale chinuitor de scurte, cale de ceasuri. Den
sitatea romantică a codrilor noştri de altădată succede plaiurilor necălcate de picior
omenesc. Pregătind vecinătatea monastică în care se va desfăşura firul acţiunii, de pe
acum imaginile ne apropie de lumea creştinismului. «într-adevăr, înaintarea pare să fi
devenit zadarnică: nu duce nicăieri : nu întîlneşti sat, castel, colibă sau vreo altă
urmă de locuinţă omenească. Cîteodată doar, ca un motiv suplimentar de tristeţe, unlac mic, lipsit de trestii, de tufişuri, adormit pe fundul unei rîpe, asemeni unei noi
Mări Moarte, te împiedică să mai străbaţi acest peisaj posomorit, scoţînd la iveală
apele sale verzi, deasupra cărora se ridică, cînd te apropii, cîteva păsări de baltă,
'care strigă prelung şi strident»... (p. 37)7. Iar mai puţin mai departe: «Dar, după
ce ai urcat şi coborît lanţul acesta, dacă coteşti spre miazăzi, peisajul redevine măreţ :
zăreşti un alt lanţ muntos, mai înalt, cu aspect mai pitoresc, acoperit de păduri, crestat
tot de p îraie ; cu umbra, cu apa, viaţa învie în peisaj : se aude clopotul unui
schit» (p. 37).
B. Viaţa şi moravurile in Moldova. — Micul grup ce se îndreaptă spre M înăs
tirea Sihastru, trecînd pe lingă muntele Pion, pe lîngă ruinele cetăţii Neamţ (Niamtzo)
şi apa Bistriţei (Bistriza), cea cu malurile bălţate de afine roşii şi de clopoţei mari
cu flori albe (p. 37), e condus de o călăuză din părţile locului, un ţăran călare care
îşi omoară timpul cîntînd, improvizînd stih şi melodie : Jos în smîrc la Stavila / Sînge
de ostaş curgea I Şi un leş vezi că plutea. / Din Iliria nu-i venit / Ci-i tîlhar nedo5. Această indicaţie de pagină, ca şi următoarele, se face după e d iţia: Alexandre Dumas illustre,
Les Milles et un Fantâmes, Paris, A. Le Vasseur et Cie, Editions, voi. 17 (fără an).
6. Adică, între paginile 36—46.
7. Pentru citate (exceptînd versurile ce urmează) s-a folosit prima traducere în limba română a
textului, semnat de D. St. Rădulescu ; în pregătire la Editura Dacia.
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molii I Pe Hristos de-a urgisit, / Ce-a ucis şi a minţit, II A trecut ca vîntul şui /
Plumbul greu prin pieptul l u i ; / în grum az: un itagan. / De trei zile însă-ntr-una
/ Sub a pinului cunună / Sîngele lui cald se-adună. / Undă neagră-n Ovigan. II Ochiialbaştri nu-i mai v ăd ; I'S ă fugim că e prăpăd. / Smîrcu-n preajmă să nu-I treciî
I E-un strigoi! nici lupul sur / Nu stă lîngă hoit de fur. / Pîn-şi ultimul vultur I A
zburat în munţii reci (p. 37). Această doină de jale, că ce altceva este, pregăteşte
toate cîte se vor întîmpla. Chiar după rostirea ultimului cuvînt, cîntăreţul e ucis de
glonţul unui tîlhar (bandit sau partisan) ; iar tema centrală a povestirii este istoria
unui hoţ care devine vampir (cuvîntul francez din 'ultima strofă, versul patru e
chiar: vampire), ceea ce demonstrează că Dumas-tatăl nu era chiar atît de străin
de tehnica construcţiei literare, după cum am văzut că se insinuează în mod unanim
de critică.
Aceşti tîlhari bîntuiau ţinutul, îmbrăcaţi cu şube de oaie, cu flori la pălării
rotunde, ca ungurii (p. 37), înarmaţi cu cîte o puşcă turcească, un iatagan şi cîte
două pistoale.
Boierii, în cazul nostru Brîncovenii, locuiau în castele din veacul XIV, încon
juraţi de slugi, ocupîndu-şi timpul liber cu vânătoarea. Castelele sînt deobicei cufun
date în beznă. Iată descrierea unei încăperi: «Era o cameră mare, pătrată, cu un
fel de divan îmbrăcat în serj verde care slujeşte drept jeţ ziua, iar noaptea drept
pat. Cinci sau şase jilţuri mari de stejar, un dulap încăpător şi, într-unul din colţu
rile odăii, un tron asemănător unei mari şi impunătoare strane de biserică» (p. 38).
Aceasta ar fi «camera de oaspeţi». Trimiterea finală la o strană nu este numai un
element arhitectonic pregătitor a ceea ce am amintit mai sus «vecinătatea monastică»,
ca aluzia la Marea Moartă sau la clopotul schitului, ci o realitate autentică băşti
naşă. Am fost toţi, pe rînd, izbiţi de asemănarea dintre tronurile noastre princiare
şi strane. Un detaliu insolit care mută atmosfera oultică în casele particulare, pe
care le întrebi de unde l-ar fi putut cunoaşte romancierul francez dacă nu prin
simpla intuiţie a unui mare artist.
Boierii se împărţeau în două tagme : cei care călătoreau numai prin străinătăţurile apusului, şi cei ce preferau viaţa patriarhală, dispreţuind nestatornicia primi
lor. Atît unii, cît şi alţii vorbeau curent limba franceză, lucru ce nu era valabil şî
pentru partea femeiască.
Mesele se luau In comun de către toţi membrii familiei, întârzierea unui fiu
ducînd la zăvorîrea porţilor, ca pedeapsă a lipsei de rînduială.
Aceşti oameni sînt deosebit de primitori, iubitori de străini cum am spune în
termeni teologici8, de bună seamă ca urmare a «vecinătăţii monastice».
*

C. Mînăstiri moldoveneşti şi viaţa ortodoxă. — «Tata alese zece oameni dinsuta care îi rămăsese, îşi chemă intendentul, îi dădu tot aurul şi toate giuvaerurile
pe care le aveam şi, amintindu-şi că pe vremea celei de a doua împărţiri a Poloniei,,
mama, aproape copil pe atunci, găsise un adăpost sigur la mînăstirea Sihastru (Sahastru), aşezată'în inima munţilor Carpaţi, îi porunci să mă conducă la acea mînăs
tire, care fiind cîndva ospitalieră mamei, neîndoielnic că nu avea să nu fie ospita
lieră şi fiicei» (p. 36). Acesta era rostul şi ţinta călătoriei din Polonia în Moldova ;
se cuvine să specificăm : din Polonia catolică în Moldova ortodoxă. Iată, aşadar, că
ospeţia mînăstirilor române nu cunoştea deosebire între ortodox şi catolic şi în n e 
voiaş ele l-au văzut pe Hristos, din -toate timpurile, indiferent de crezul mărturisit
ori de neamul său. Iar vestea acestei ospitalităţi generoase dacă străbătuse pînă în
Franţa, în ţările învecinate, cum ar fi Polonia, constituia o informaţie preţioasă dar
curentă, la îndemîna oricui ar fi fost la ananghie datorită unor motive politice sau
de alt ordin. Acest paragraf ni se pare deosebit de grăitor pentru concepţia unei
biserici ortodoxe române slujitoare oricînd şi faţă de oricine, pentru concepţia unei
diaconii vii ce nu a avut nevoie de teoretizări şi organizare pentru a-şi desfăşura
8.
Dicţionar al literaturii franceze; Diac. P. I. David, Dimitrie Cantemir. şi urmaşii săi în Rusia,
exemplu de demnitate şi patriotism, extras din «Biserica Ortodoxă Română», XCII (1974), nr. 7—8, p. 23—24
şi Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi România, in veacul al XV-lea şi începutul celui de al
XVlll-lea. Documente şi materiale în trei volume. Editura «Ştiinţa», Moscova, 1970, p. 255—256, 280—284,
după Diac. P. I. David, op. cit., p. 10.
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activitatea în folosul oamenilor, neştiută şi smerită, după obiceiul răsăritului, atît
de deosebit de caracterul legal şi compulsatoriu al occidentului.
Cu prilejul discuţiei în care Grigoriţă (Gregoriska) îi destăinuie viaţa sa polorezei Hedwige, discuţie pe care am mai pomenit-o, el îi mărturiseşte caracterul
rudeniei cu fratele său Costache (Kostaki): «mama, după cum vă spuneam, care
avusese legături vinovate cu un conte Iordache (Giordaki) Koproli, pe jumătate grec,,
pe jumătate moldovean, scrise tatălui meu pentru a îl încunoştinţa de toate acestea
şi a îi cere divorţul, sprijinind cererea pe faptul că nu voia, ea, o Brîncoveanu, să
rămînă soţia unui bărbat ce se înstrăina tot mai mult de ţara sa. V a i! tatăl meu nu
trebui să-şi dea consimţămîntul la această cerere, care se poate să vi se pară ciudată
dumneavoastră celorlalţi, dar care, la noi, e lucru cît se .poate de obişnuit şi de
firesc» (*p. 39). Observăm cunoaşterea deosebirii dintre punctul de vedere al bisericii
ortodoxe şi cel al bisericii catolice faţă de problema divorţului, ca şi optarea pentru
realismul ou care rezolvă această dilemă Biserica Răsăritului.
Acesta nu este singurul caz în care Dumas-tatăl pare să cunoască binecredincioşii Bisericilor popoarelor ortodoxe. Iată o relatare ce încearcă să explice calami
tăţile abătute asupra Brîncovenilor. Neamul Brîncovenilor este blestemat pînă la a
treia şi a patra generaţie şi asta pentru că un Brîncoveanu a ucis un preot. Dar
puterea blestemului s-a sfîrşit, căci, deşi soţie, eşti fecioară, iar neamul se stinge
odată cu mine (p. 46). Se cuvine menţionat că tradiţia ce insistă asupra puterii preo
tului de a lega (nu numai de a dezlega) poartă pecetea orientului şi că ea nu este*
prezentă în cugetele apusene. «Blestemul preotului» e ceva specific credinţelor locale,,
fără temei scripturistic, dar nu mai puţin adevărat pentru veacurile trecute cînd,
nu rareori, credinţa era împletită cu o tristă superstiţie, de atîtea ori combătută de
teologii bisericii noastre.
De altfel, tema centrală a lucrării analizată este o atare superstiţie: teama
că sufletul unui răposat prin moarte violentă nu îi părăseşte trupul ci continuă să
dobîndească viaţă, hrănindu-se cu sîngele celor vii, pînă ce nu e omorît a doua
oară, înfigîndu-i-se un ţăruş în inimă. Acesta este cazul lui Costache. Fratele său
vitreg, Grigoriţă, după ce se spovedeşte stareţului Mînăstirii Hangu şi e cununat
de acesta cu Hedwige (dobîndind astfel dreptul de a o apăra în faţa morţii) primeştede la cel din urmă o relicvă — spada unui cruciat care a participat la cucerirea
Constantinopolului alături de Villehardouin şi Beaudouin de Flandra (influenţa cato
lică asupra textului, astfel de relicve neprovocînd evlavia credincioşilor noştri),
relicvă care îl va ajuta să învingă puterile întunericului. Aşa e implicată a doua'
mînăstire citată şi vieţuitorii ei (în afară de stareţ este descris şi un convoi nocturn
al călugărilor, purtînd luminări, ce se îndreaptă către cimitirul mînăstirii unde s-a’
desfăşurat lupta fatală). în legătură cu ea, două amănunte ni se par utile în constBuirea imaginii noastre despre cunoştinţele lui A. Dumas privind ortodoxia română.
Mai întîi, că boierii ce puteau pretinde denumirea de ctitori aveau drept de înhu
mare în incinta mînăstirii. In al doilea rînd faptul că între Grigoriţă şi stareţ se*
încheie un contract de vînzare-cumpărare de moşii, turme şi sate în valoare de un
milion (p. 41) (nu se specifică moneda).
Concluzii. — Acestea sînt referirile cele mai însemnate la ţara, istoria şi bise
rica noastră în povestirea doamnei Gregoriska, văduva fecioară a boierului moldo
vean. Am socotit necesar să le menţionăm nu numai pentru interesul lor naţional’
cît şi pentru unul privind istoria culturii universale. Se ştie ce carieră de excepţie
a făcut în lumea occidentală un chip legendar inspirat din istoria noastră : Dracula.
Ni se pare ciudat că atît într-un caz cît şi în celălalt avem de-a face cu poveşti cu
vampiri. Ce icoană cumplită zugrăviseră cugetele romantismului apusean în legătură
cu Principatele noastre şi de ce ? Ce relaţie de influenţă există între povestirea lui
Dracula şi cea a lui Kostaki ? Care au fost izvoarele de informaţie şi inspiraţie ale
lui Alexandre Dumas ? Iată cîteva dintre întrebările la care s-ar putea răspunde din
bibliotecile şi arhivele ţării în care a publicat marele scriitor şi care ar încheia un.
mic capitol nou al istoriei literaturii universale comparate.
Lector M ihai RĂDULESCU

„POPA MIRON“ DIN SÎNGEORZ - CTITOR DE BISERICI
O moştenire vrednică de luat fin seamă o constituie contribuţia «popei Miron»
«-din Sîngeorz la ridicarea unor biserici în ţinuitul Rodnei. în ciud>a faptului că «popa
JMiron» a ridicat prin contribuţia sa şi a credincioşilor săi trei biserici îmtr-un sin
gur an de zile, este cunoscută doar contribuţia sa ca ctitor .ai bisericii din Sîngeorz.
Intruclt deţine alte documente menite să dovedească contribuţia sa, ca un omagiu adus
acestui fericit înaintaş, prezentăm în continuare faptele de măreţia ale «popei Miron».
1. «Popa Miron» — ctitor a trei biserici într-un an de zile.
N. Iorga, vorbind despre vlădicii fără scaun, emite părerea că şi «popa Miron»
— care se pare «a fi stat chiar în Vad» ar fi fost (?) unui din aceştia, iar în lista episcopilor de Vad şi Maramureş ii citează astfel: «Miron {de Vad?) august 1635—
iunie 1637» 1.
în acest caz, «popa Miron» din Sîngeorz nu poate fi identic cu «popa Miron»,
•august 1635—iunie 1737», «care se pare a fi stat chiar în Vad».
Nicolae Iorga niciodată n-a identificat pe «popa Miron chiar din Vad», cu
«popa Miron» din Sîngeorz, ci vorbeşte de un «popă Miron din Vad», ca de un
protopop, ca de «protopopul» recunoscut de oficialitatea superioară 2.
N. Iorga confirmă apoi, că «popa Miron» îşi zicea şi el V lăd ic ă: «Ca preot
al Bistrei era la 1651 un Sava, care-şi zicea Vlădică, şi, urmînd tradiţia lui Miron
(s.n.) şi a lui Dumitru din Moiseiu, îl vedem sfinţind, împreună cu Simion Ştefan
şi ou un vlădică moldovenesc pribeag, pe Partenie al M uncaciului3.
în lista noii epitropii de Vad şi Maramureş, ca nerecunoscuţi de Guvern figu
rează şi «Miron (de Vad?)» la datele citate mai sus, dar cum am spus, cu semn
de întrebare la Iorga. Aşadar, afirmă N. Iorga «în Maramureş, în sfîrşit, se .trecu
printr-o fază de vlădici mai mult rătăcitori, fără numire oficială, ca «popa Miron»
(aug. 1635—iunie '1637), popa Dosoftei (1637)...4. Numai istoria o dovedeşte, dar şi
logica nu ne permite să admitem că «popa Miron», sfinţit la 17 martie 1636 e identic
cu «popa Miron», ca Vlădicul lui Ghenadie.
•în fine, N. Iorga reafirmă că
«în 1636, bolnav, el scria din Bobîlna (adică.
Ghenadie)... arătînd că a făcut protopop bistriţean pe Ionaş din Jalova, iar pe Miron
preot în Sîngeorz... 5. La fel, St. Meteş6 afirmă : «Astfel bistriţenii îl trimit odată pe
diacul Miron din Sîngeorz cu rugarea să-l sfinţească de preot, Ghenadie le scrie,(17
martie 1636) că «văzîndu-i ştiinţa (lui Miron) l-au sfinţit, preot pentru cinstea D-voas
tră» «popa Miron» e din Sîngeorz, fapt dovedit prin scrisoarea bistriţenilor.
Pentru a se înţelege legăturile dintre mitropolit şi românii bistriţeni trebuie spus
că districtul «valah» din Valea Someşului a fost anexat de Matei Corvin la 1475.
«Dacă organele statului aveau de a face cu vreo comună românească din ţintutul
nostru, totdeauna se adresa magistratului din Bistriţa şi numai cu intermedierea aces
tuia se isprăvea chestia : ba chiar şi vlădicii români în afaceri bisericeşti corespon
dau cu Magistratul oraşului, care cu mare răspundere îşi asuma tot controlul asupra
satelor româneşti dependente de el» 7.
1. N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti
şi a vieţii religioase a Românilor, voi. II, 1909, p. 340.
«Vlădica Ghenadie» îşi face, deocamdată datoria fără să-l supere nimeni. în dec. 1633, el era la Braşov,
cu suita (v. Socotelile Braşovului, p. 184) şi reveni acolo la 1639 (v. Studii şi documente, IV, p. 213 :
«der Vlădika von Weysenburg»). în 1636, bolnav, el scrie la Bobîlna, vechiul ccntru al răscoalei din
1437, arătînd că a făcut protopop bistriţean pe Ionaş de Jalova iar pe Miron preot Ia Sîngeorz» (v. Hurmuzaki, XII, p. 1020-1021, no. MDCCXXII).
2. Ibidem, nr. 1, I, 1908, p. 234.3. N. Iorga, op. cit., voî. I, 1908, p. 329, 340.
4. Ibidem.
5. N. Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, 1915, p. 249.
6. Ibidem, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, voi. I,
1935, p. 148.
7. Virgil Sotropa, Două tablouri istorico-statistice din anii 1714—1733 privitoare la preoţii români
idin Valea Someşului, în «Anuarul Institutului de Istorie Naţională», Universitatea din Cluj, II, 1923, p. 262,
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Ca dovadă, Ghenadie răspunde scrisorii bistriţenilor, la 17 martie 1736, cu pri
vire la un preot pe oare l-am sfinţit şi a fost protopop în Jalova : «Vă ştiu gata
slujba mea ca domnilor miei binevoitor(i). Dumnezeu să te binecuvînteze cu toate
bunurile, cu bună sănătate, împreună cu binevoitorii D-voastră... ş.a.
Fiind că aţi ţinut ou cinste şi găzduindu-i omeneşte şi i-aţi trimis cu pace pe
aceşti oameni ai mei *pe care i-am fost trimis la D-voastră, Vă slujesc deosebit
D-voastră. D-voastră iaţi fost trimis în ţinutul D-voastră din Sîngeorz un diac ca
să-l fac p o p ă : văziîndu-i ştiinţa, l-am sfinţit preot în cinstea D-voastră. Acum am
făcut protopop pe popa Ioanăş, care stă în
ţinutul D-voastră în Jalova: protopopul
care a fost în ţinutul D-voastră nu mi-a
dat încă seamă. Dîndu-mi seama, voi
vedea apoi ce trebuie de făcut ou el. Slavă Domnului, binevoitorii mei domni, acum
sînt în stare mai mulţumitoare. Ţinîndu-mă Dumnezeu într-aceasta, în scurt timp
vă voiu cerceta şi eu. Pe popa din Sîngeorz, pe care acum l-am sfinţit preot, îl
cheamă Miron, ca D-voastră să ştiţi şi să-l cunoaşteţi. Şi aceasta vreau să v-o
descriu ca să-l apăraţi după mine împotriva tuturora. După acestea, să ţină Dum
nezeu în bună sănătate pe fiecare în parte. Datum ex. Bobîlna, die 17 mărci, anii
1636. D-voastră să slujeşte popa Gheorghe Vlădica Bisericii româneşti (Vo.). Să se
dea domnului ibirău crăiesc de Bistriţa şi părgarilor săi, domnilor miei cinstiţi, bine
voitori, în Bistriţa ş.a. (Semnătura) Ghenadie Arhiepiscopu 8.
Se ştie că «...în 14 dec. 1450 se amintesc bisericile de lemn din următoarele
sale din valea Rodnei: Maier, Sîngeorz şiNăsăud...»9. Aşadar, «pentru
întîia oară
e în 1450. La această biserică de lemn aflăm însemnat pe un «popă Gheorghe» care
a fost episcopul calvin pentru români, în credinţă ortodoxă, poate făcut nobil în
satul său n a ta l10, apoi «popa Todor», în vremea lui Mihai Viteazul, care luptă în
fruntea credincioşilor s ă i11, apoi «popa Miron», sfinţit la 1636 de mitropolitul Ghe
nadie slujeşte în biserica de acolo (nu se ştie ou ce hram), cu ceilalţi slujitori ai
altarului, cînd dăinuieşte o biserică de lemn (1669) a doua în Sîngeorz.
«Popa Miron» a dăruit biserica de lemn pentru trebuinţele sale preoţeşti şi
pentru credincioşii «de (peste apă» (Someşul) ca şi ipentru închinarea lui Dumnezeu.
Chiar dacă diacul Siminic Sandul spune că el, «popa Miron» a făcut biserica din
Sîngeorzj cu hramul «Sfîntul Nicolae». Locul unde a fost biserica, unii vorbesc de
Valea Precilor, alţii de Valea Porcoai mai aproape de adevăr ar fi Valea Mărului
plină de morminte ale căror urme «s-ar vedea şi aci» 12.
Biserica a fost înzestrată cu cele necesaxe cultului divin, dovadă că popa din
Rusul Bîrgăului deţine cărţi şi veşminte liturgice.
A doua ctitorie a «popei Miron» e biserica de piatră în Rusul Bîrgăului. Lăsăm
să vorbească un «vălătaş» — mărturie din epocă — scris de diacul Sămînic : «Din
porunca cinstitului protopop Niculae’ din Chiza ,(scris : Kiza), fiind rînduiţi să vălătuim în parte(a) satului a Rusiilor Bîrgăului şi a părintelui popa Niculae, pentru
pagubele sf. biserici,,, întîi 1) Viind înaintea noastră un dascăl bătrîn, anume Sămînic
Sandul, văstră 72, şi mărturisind cu sufletul său cum a auzit din bătrîni şi de la
părinţii săi cum că au dat popa Miron sin Sîmbiorzi (Sîngeorz n.n.) cheltuiala toată
în măna lui popa Gavril Secară din Bărbău şi au făcut aciastă sfîntă biserică
în Ruşii Bărgăului în numele lui Sti. Niculae», şi cea din Sînbiorzi iară în numele
lui Niculae» şi au dat popa Gavril şi popă îmbrăcat cu toate veşmintele sfintei
biserici căte trebuie preutailui a cănta sfânta Liturgie şi l(e)-a dat călare pe un cal sur,
frumos, ou toate sărsamurile căte trebuie la cal şi le-a închinat bisericii pomană,
anume popa Lorinţ (Ruşii Bărgăului) cu tot feliul de cărţi, căte trebuie bisericii de
lipsă. Şi au lăsat cu afurisianie cine ar fi din săimînţa lui popă la biserica aceasta,
să fac(ă) vre-o răzvrătire, să-i strice pomana lui, ca cu toate cele au închinat-o satulu(i) şi sătenilor di la Ruşii B îrgăului13.
8. Hurmuzaki, voi. XV, partea a Il-a, 1601—1825, 1927, p. 2020.
9. St. Meteş, op. cit., voi. I, p. 150. După Szendrei şi Radisioa, Chefs d’ oeuvres d’art de la Hongarie, III, Budapest, 1902, cf. şi «Revista Istorică», Vălenii de Munte, 1915, p. 199.
' 10. Ibidem, 1918, p. 14.
11. Ibidem, 1919, p. 344.
12. V. Setropa, Mînăstiri şi călugări in Valea Rodnei, în «Arh. Someşeană», 1940, nr. 27, p. 121—125.
13. «Vălătaş bătrîn asupra popii Polte» (sau Poltea). Arh. bis. Sf. Nicolae din Scheii Braşovului,
mapa Prot. T. Ciuruş, doc. nr. l/p. 1 cele două foi de manuscris sînt nedatate şi nesemnate. Din
cuprins se poate deduce data cu aproximaţie de cîţiva ani : 1760-^1765. Biserica din piatră din Rusul
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O întrebare : Ce a îndemnat pe «popa Miron» ca, pentru zidirea bisericii de
piatră din Rusul Bîrgăului, să-i de-a toată suma de cheltuială popii Gavril Ilea,
zis Secară ? Există două ipoteze. Mai întîi o încredere nelimitată de frate în preoţie,
între popa Miron şi popa Gavril Ilea, ca unui preot al Iui «popa Mihu» din Rusul
de Jos, avînd 'biserica din lemn bătflînită14 sau poate popa Miron e din neamul lui
popa Mihu şi care îi dă mîna de ajutor pe popa Gavriil, nepotul lui popa Mihu.
Ultima ctitorie a .popei Miron e biserica din piatră din Năsăud care înlocu
ieşte biserica din lemn existentă de la 1450. Pentru noua biserică credincioşii i-au
dat îndemn popii Miron să-l ajute. Cu referire la acest lucru nu deţinem documente.
Bisericile ctitorite de el au fost ridicate în anul 1669. Data aceasta este con
firmată în Cronica Buzducilor din satul Rusul Bărgăului, unde se spune: «Biserica
Sîngiorgiului, Rusului şi Năsăudului sînt, după stîlpul ce l-au qăsit în Sînqeorz,
zidite în 1669» 15.
După raportul citat al lui T. Buzdug către Şaguna se poate preciza că şi bise
rica din Rusul Bîrgăului a fost făcută de popa Miron, care a zidit, deodată şi bise
rica din Sîngeorz şi din Năsăud.
2. Biserica de lemn a popii Constantin, cu hramul Procov din Sîngeorz
«Bătrînii din Sîngeorzul românesc, Bistriţa Năsăud, ţin minte că pe o vale nu
mită Procoaia era o mînăstire, dar cum îi zicea acelei «mînăstiri» şi că de cine a
fost întemeiată, nu ştie nimeni. Intr-o carte veche din bisericuţă «de peste apă»
(Someşul) era de mult scrisă istoria ei, dar nu o ştia nim eni16.
Să ştie că bătrînii şi tinerii, vremurile au fost împotriva dorinţelor celor ce
au clădit. Valea Someşului a trebuit să poarte jugul Curuţilor (1703— 1707) şi pustiitoarea năvălire tătară din 1717, cînd au fost aprinse şi distruse 23 de sate, între
care şi Sîngeorzul.
Prăpădul s-a petrecut în prima zi de Paşti cînd preoţii, Domide, Marcu şi Anastase şi credincioşii au fost incendiaţi odată cu această năvălire a tătarilor din 1717.
Biserica din lemn a «popei Miron» a fost incendiată şi ea, pe cînd preoţii Mihail
şi Constantin săvîrşeau slujba şi cine a mai apucat a fugit în pădurile înconjură
toare. După 73 de ani, în ruină i se mai vedeau bîrnele arse, aşa cum au rămas după
incendiere. în 1733. slujeau la această (biserică 4 preoţi -şi un diacon17. Mai tîrziu
Vasile a lui Iacob din Feldru, împreună cu episcopul Mihail au venit în Valea
Someşului unde Constantin, zis Tinău, l-a găzduit pe episcopul Mihail şi din în
demnul popei Tinău a început reclădirea bisericii pe vechile temelii, prin anii 1745—
1746 — biserica din Deal — cu hramul Procov. In procesul verbal din 9 oct. 1752
este consemnat astfel: «Primul interogat în cauză este Vasile a (lui) Iacob, originar
Bărgăului a fost de 12,5 m*. Tradiţia spune că în secolul al XV-lea satul era aşezat pe locul numit aici
KPămîntul scurt», unde a fost şi străvechea biserică cu hramul «Uspenia» adică «Adormirea Maicii Domnului».
14. Popa Gavril Ilea, zis Secară este nepotul popii Mihu de la biserica de jos din Bîrgău, cf. no
tiţei de pe Tetraevanghelul din 1511, publicat de N. Dan şi Ov. Filipoiu, Contribuţii la istoria legătu
rilor culturale dintre Moldova şi Transilvania in orînduirea •feudală. Un manuscris slav transilvănean
din 1511, in «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», X X X IX (1963), nr. 1—2, p. 55—56, unde se spune «Făcutu-s-a rugă şi pomană popa Gavril din Bârgău de a plecat la meşter şi a legat
această carte anume...
şi a lăsat să fie în biserică la hramul Uspeniei la bis. din jos din Bârgău unde a fost dat şi mai de
mult moşul lor, popa Mihu... v. leat 7169 (1661).
15. Preotul Teodor Ciuruş deţine un raport al lui Teodor Buzdug din 1859 către Şaguna prin care
fixează anul clădirii bisericii la 1653 (greşit). După 1860—1862 poate va fi fost în Sîngeorz, va fă văzut
biserica şi astfel a citat-o în Cronica lui.
16. Rev. «Ţara de Sus», I (p. 25), nr. 1/1925, p. 192 de D.P.
17. V. Sotropa, op. cit.t p. 23, ni se dau datele popilor din Sîngeorz la 1733, (care avea pe
atunci 186 familii) şi anume : popa Mihail neunithirotonisit in Maramureş de episcopul Stoica. Docu
mentele au fost pierdute în năvălirea tătară. 2. Constantin Rus hirotonisit în Moldova de episcopul
Calistrat, acceptat la 14 ianuarie 1726 de vicarul Ştefan. Docum. pierdute în năvălirea tătară. 3. Vasile
Cnati, hirotonit de Dosoftei. Acceptat de Clain. 4.
Andrei Gheorghe, hirotonit de Dosoftei acceptat de
Clain. Note : E în sat şi un diacon Nicolae, scutit de toate impozitele publice. In «Conscriptio popparum
Valachicorum in depertinentia Bistricien et Anno 1714» în Sîngeorz erau trei preoţi. Episcopii pome
niţi s în t: Iosif Stoica, episcop ortodox de Maramureş,
U690—1711 ; Calistrat, episcop al Rădăuţilor,
1708—1728 şi Dosoftei, episcopul Maramureşului, 1715—1728. In «Statistica românilor din Transilvania
în 1733», de N. Togan, 1898, p. 173 se scrie că în Sîngeorz sînt 4 preoţi: Constantin, Mihail, Basiliu
(Vasile) şi Andreiaş n. omnes».
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din Feldru... La întoarcere «peste Putna a fost ordonat acolo — spre a săvârşi un
lucru bun — de către un vlădică din Rădăuţi, ca popă... A venit prin Maramureş
cu cel interogat într-a sa sus amintitul Vlădică se chiamă M ih a il: acesta fusese
mai demult episcop în Rădăuţi oare rezidenţă a părăsit-o de bună voie şi a predat-o
cu ştirea Voievodului unui altuia. Apoi a plecat încoace şi încolo... Apoi a intrat
prin părţile sudice în Ardeal, a venit în districtul valah în Sîngeorz, unde a pe
trecut aproape 3 ani şi a clădit acea mînăstire. I i fine, înainte de circa 2 ani a
trecut iarăşi în Moldova 18.
In continuare : «După aceasta «sînt interogaţi şi bătrînii din Sîngeorzul româ
nesc ou num ele: Opre Pintelesc subjude, Andriaş a (lui) George şi Todor «a lui
Berci, cari despun că : Mînăstirea de ipe hotarul lor au clădit-o popa Tinău şi un fost
vlădică din Moldova cu numele Misail. Au terminat clădirea înainte cu 3 ani şi tot
circa 3 ani s-a lucrat la ea. Mînăstirea a fost consacrată de amintitul episcop, îm 
preună cu protopopul, în prezenţa multor altor popi şi mireni iai satului. La sfin
ţirea bisericii din Ilva încă a fost prezent acel episcop precum şi protopopul. A
fost de faţă însă şi «der hienledige Vicarius», dar ei, martorii, nu ştiu dacă acesta
l-a cunoscut pe acel vlădică şi dacă a ştiut ceva despre ei. Nici aceia n-o ştiu, dacă
acel vlădică a îndeplinit atunci acolo ceva funcţii bisericeşti. Mai tîrziu numitul
Vlădică a trecut în Moldova».
Biserica cu hramul Procov se datoreşte, deci, lui Misail. Nu putea fi Pahomie,
pentru c ă : «Pahomie, 18 decembrie il706, hirotonit 18 ianuarie 1707: februar -1714;
— Kiev, 1724»19. însemnarea nu are nevoie de alte precizări, anii vorbind de la
sine.
Biserica cu hramul Procov (Acoperămîntul Maicii Domnului) a slujit pentru
enoriaşii din «partea de apă», dar şi pentru preoţii de mir din altar, dovadă fiind
iconostasul din Sîngeorz : «Acest lucru l-am împodobit .popa Constantin cu ctitorul
popa Iacob şi popa Grigore în anul de la naşterea lui Hristos... (1715) 20.
Poporul îi zicea «biserica—mînăstiore» iar clnd popa Constantin văduv, s-a că
lugărit luînd numele oficial de Climent, biserica era cunoscută sub numele doar de
«mînăstirea» din Sîngeorz 21.
Asupra mutării bisericii, în anul 1820, sub dealul Pleşei, iar după 20 de ani,
in 1840, 'pe locul unde se găseşte azi 22.
ilndemnul şi conlucrarea episcopului Mihail la ridicarea bisericii din Sîngeorz
aparţine capitolului bogat al solidarităţii prin credinţa ortodoxă, manifestat de atîtea
ori între Ţările Româneşti şi Transilvania. La 1763 cînd cu militarizarea Regimen
tului 2 Grăniceresc din părţile Năsăudului, «poporul blestema, nu clintea de lîngă
religia sa grecească. Preferau să moară. In genunchi rugau pe ostaşii înarmaţi din
jur să le taie mai bine capetele, decît să-i oblige a-şi părăsi religia tradiţională
şi a trece la unire» 23.
Din cuprinsul hrisoavelor vechi şi din spusa bătrînilor satului se poate observa
cîtă jertfă a depus .popa Miron la ctitorirea a trei biserici pentru credincioşii noş
tri. Să nu lăsăm, aşadar în uitare, <pe popa Miron, ci să-i urmăm exemplul pentru
credinţa sa şi pentru atributul de «mare ctitor de biserici ortodoxe» şi iubitor al
neamului.

Pr. Teodor CIURUŞ

•

18. V. Sotropa, Minăstiri şi călugări in Vedea Rodnei, in «Arhiva Someşului», nr. 27/1940, p. 121, 125.
19. N. Iorga, Istoria, şi op. cit., voi. II, 1909, p. 34, în cronologia XVI (IX) Episcopia — întîiul
mitropolit — de Roman sau «episcopia deJos» a tîrgului Romanului: In timpul episcopului
Pahomie
de Roman, biserica din Sîngeorz era în fiinţă, iar popa Miron o dăruise cu cele de lipsă pentru
altar,
la 1717 cînd biserica a fost incendiată de tătari.
20. Aurel I. Gheorghiu, Biserica din lemn din Singeorzul Năsăudului, in «Mitropolia Ardealului»,
XI (1966), nr. 1-3, p. 169. •
21. Rev. «Cultura creştină», 1929, p. 165.
22. Aurel I. Gheorghiu, op. cit., p. 169.
23. «Piatra ridicată spre veşnică pomenire» de Petrichevi Gh. Horvat Fr..., publicată de S.
Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a Românilor din Ardeal in sec. XVIII, Sibiu, 1930, p. 397, 403.

♦ R e c e n z i i *

»

Ioan A l e x a n d r u , Imnele Transilvaniei, Cartea Românească, Bucu
reşti, 1976, 292 p.
Volumul face .parte dintr-o trilogie de poeme, anunţată de poet sub titlurile :
voi. 1 — Imnele bucuriei (.a apărut în 1973); voi. 2 — Imnele lu m in ii; voi. 3 — Imnele
iubirii. Se vede că a schimbat intitulatura vol-umului al doilea din Imnele luminii
în Imnele Transilvaniei. La lansarea cărţii*, poetul a explicat că a numit-o Imnele
Transilvaniei, pentru că este o ofrandă ce o aduce locurilor sale natale transilvănene,
moşilor şi strămoşilor săi, români transilvăneni. A închinat volumul părinţilor săi
m orţi: Ioan şi Valeria. Are un Imn străbunilor (p. 29) şi o poezie Transilvania
(p. 59). Are şi două poezii Lumină (p 68, 212).
între aceste două volume trilogice: Imnele bucuriei şi Imnele Transilvaniei,
a tipărit, în 1975, Imne, o selecţie de poezii din toate cărţile sale anterioare : Cum
să vă spun (1964), Viaţa deocamdată (1965), Infernul discutabil {1967), Vămile pustiei
(1969), Imnele bucuriei. Le-a unit pe toate sub titlul preferat de Imne. A desluşit,
într-un interviu, pentru ce are precădere pentru acest cuvînt, mai mult de uz bise
ricesc : «E un cuvînt mai blînd şi mai profund. -în toată literatura veche se spune
aşa» («Informaţia Bucureştiului», 7 august 1973, p. 2). Şi se cunoaşte dragostea şi
pasiunea studioasă ale poetului pentru trecutul istoric al ţării şi al poporului, pentru
mărturii şi texte vechi, stăruinţa de-a ajunge la începuturi, la izvoare. In Imnele
Transilvaniei are două poezii cu titlul Origine (p. 50, 54) şi două poezii Izvorul
(p. 271, 287). «Caut mereu să aflu originea lucrurilor; de unde venim, încotro ne
îndreptăm, ce anume stă la temelia făpturii vii, la temelia cosmosului, arăta poetul
în interviul citat. Cu anii ăm ajuns la izvoare, la textele vechi.
Pentru care, destăinuia unui prieten, poet şi el, cînd era la studii în ţări străine,
«pentru mine unul, Mioriţa şi textele monahilor din Moldova negurilor medievale
sînt mai importante decît toate textele filozofico-estetico-critice ale iluminismului
clasico-pseudo-umanist european... Mi-e dor de Dosoftei..., de Petru Movilă..., de pre
dicile lui Varlaam şi ale lui Antim, de psalmii chirilici şi de desăgile cu manuscri
sele Şcolii Ardelene. Mi-e dor de învăţăturile lui Neagoe, de podul cu fîn de la
Putna, şi de săgeţile lui Ştefan cel Mare, de dopul lui George Coşbuc şi de oasele
lui Nicolae Bălcescu. Şi mai ales, mi-e dor de clopotele care, de la Mare pînă-n
piatra munţilor Carpaţi, anunţă în fiecare dimineaţă un nou răsărit» (Sub semnul
întrebării).
Acest dor l-a revărsat în Imnele Transilvaniei. Se coboară la origini, la izvoa
rele vieţii istorice a Transilvaniei, la pagini de aur ale istoriei neamului românesc.
Dar nu numai a Transilvaniei şi a transilvănenilor, ci o ţării întregi şi a neamului
românesc de pretutindeni, fapt evident din cuprinsul volumului.
__________________________________________________________

♦
Cartea a fost lansată în ziua de 27 mai (1976), l a " librăria «M. Sadoveanu» din Bucureşti, în
prezenţa unui neobişnuit de numeros public. Au vorbit despre volum şi poet Mihail Gafiţa, redactor şef
al Editurii Cartea Românească, şi prof. dr. doc. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. A vorbit şi poetul, după
care a dat autografe, «în haine de sărbătoare», cum a mărturisit.^
♦a .
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Drept că, născut şi crescut într-un sat din Munţii Apuseni (Ţopa Mică, din dieci
de biserică din neam în neam), Transilvaniei, «bronzul sunător» al istoriei, îi dă un
tribut mai mare de evocare şi de simţire patriotică, şi de cerneală poetică — Imnul
V oievodului Gelu (p. 35), Imnul Albei lulia (p. 9), poezia Alba Iulia (p. 133), Imnul
lui Avram Iancu (p. 14) şi poezia Avram Iancu (p. 209), poezia Cîmpia Libertăţii
p. 23), Imnul lui Horia rex Daciae (p. 171) şi poezia Horia din Albac (p. 88), Imnul
lui Soîronie din Cioara, «profetul văzător» Op. 148), Imnul lui Gheorghe Şincai (p.
205), Imnul lui Picu Procopie Pătruţ (p. 179), poezia Maramureş (p. 117) şi Torna,
torna Fratre (p. 169), poeziile cu referinţe transilvănene : Albastru de Nicula (p. 203),
Rohia (p. 224), Ţopa Deşartă (p. 21), Ioan din lemn (p. 282) ş.a.
Dar <tot atît de adevărat este că poetul, urcîndu-se pe -piscurile istoriei româ
neşti, priveşte şi prezintă ţara şi neamul, în imagine geografică şi istorică plenară,
rotundă, de roată (de multe ori roata lui Horia), unită şi indivizibilă. Pentru că
acest pămînt, «iubita mea Patrie, mamă şi soră, cum o apelează poetul, / este / de
La Marea Pontică pe fluvii, roată peste Putna pînă la nunţile Maramureşului, din
vîrful Bucegilor pînă ia zbuciumul Dunării prin porţi, din raiul Deltei gurilor de
vărsare la plaiurile Transilvaniei» («România literară», 3 iunie 1976, p. 5).
In consecinţă, în Imnele Transilvaniei are şi: Imnul lui Bogdan Voievod (p. 18),
Imnul lui Alexjandru cel Bun (p. 30), Imnul lui Mircea cel Bătrîn (p. 39), Imnul lui
Neagoe Basarab (p. 101), poezia Şteian cel Mare (p. 206), Imnul lui Nicolae Bălcescu (p. 215), Imnul lui Mihai Eminescu (>p. 186), poeziile Schit brîncovenesc (p. 243),
Clopotele lui Bucur (p. 164) ş.a.
Celelalte poezii (din totalul de 168) sînt pe diverse teme general umane şi
româneşti, cu semnificaţii simbolice şi alegorice, în care excelează poetul Ioan Ale
xandru, lector sîrguitor şi cunoscător temeinic al culturii antice şi medievale şi al
limbilor vechi. Cităm cîteva titluri de acestea: Vulturul, «pasăre-simbol» (p. 17),
Stejarul, «arborele cerului» (p. 12), Garoala, «cea mai iubită mie şi divină» (p. 61),
Pelicanul, «simbolul jertfei de sine pentru viaţa altora» (p. 74, 98), Sîngele alb, «su
doarea muncii cotidiene» (p. 71), Cocostîrcul, (p. 120), Imnul mielului, Oaia, Viţa-devie, Pace, Ars poetica, Craiul, ş.a. Tainele graiului uman şi ale graiului românesc
îl preocupă pe poet. «Bătălia pe care încerc s-o port, mărturisea el, este de a p ă 
trunde în taina de existenţă a poporul-ui meu, a graiului său. Este o luptă pentru
însuşirea substanţei care fiinţează acest popor ; pe de altă parte, o luptă de a pune
stăpînire pe grai, în egală măsură» (Interviu, loc. cit.). In poezia Craiul nostru
spune : «In grai te storc dintr-un ulcior / Leac limpede te leagăn la icoană J Căci
numai tu în chibot cînd pătrunzi / Orbul zăreşte fără de prihană» (p. 116).
In general poezia lui Ioan Alexandru are o notă precumpănitor serioasă, de
frămîntare şi gîndire, gravă şi solemnă, ca o orgă de catedrală. Şi totuşi, în diversa
şi vasta ei orchestraţie, pe lîngă fluierul mocanilor (Imnul mocanilor, p. 45), sunete
de clopote şi de toace, se strecoară şi cîntece de flaut şi vioară, adică vibraţii de
sentimente umane mai comune, să le zicem aşa.
Astfel, în cîteva poezii vorbeşte de copiii săi, cu gingăşii sufleteşti paterne şi
valori lirice literare argheziene. «Ioachime fiul meu iubit / Tăria, mînamea cea
dreaptă / Chip mai senin pe lume n-am văzut / Decît icoana ta cînd se deşteaptă /
Doi anişori Ioachim-i-ai biruit / De gîtul meu ţinîndu-te în spate / ...Acuma dormi
şi eu voi priveghea / Pînă se-arată-n zori de dimineaţă / Şi-mboboceşte lin pe
faţa ta / Astrul întors ce arde şi îngheaţă» (Ioachim, p. 185). în altă poezie făcînd
o schiţă de portret aceluiaşi «scump Ioachim», pomeneşte şi
ne «Nuiaua,ce să fac
copilul meu, din cînd în cînd şi ea te cercetează» (Portret, p. 62).
Soţiei sale îi aduce elogii emoţionante pentru rodnicia ei, sfîntă şi românească.
«Cuvine-se cuvinte de laudă să-ţi spun / Iubita mea femeie şi soţie / Iată mi-e casa
plină de copii frumoşi / Şi sănătoşi şi plini de bucurie / Şi tu măicuţă pasăre-ntre
ei / Din zori de zi şi pînă către seară / Ţii candela nădejdii în ungher / Aprinsă-n
vatra noastră milenară / Te-ai dovedit o viţă cu noroc / Din ziua ta cu ţărnile la
nuntă / Ce-aduce roadă-n fiecare an / Din ce în ce mai tainică şi sfîntă» (Ulvinei,
p. 193). în altă poezie şi mai direct născătoare, precistă. «Frumoşi sînt munţii-n zori
cînd se întorc / în patrie şi-n slavă încărcaţi de rouă / Frumoasă eşti şi tu femeia
mea / Cu pîntecul rotund de lună nouă» (Rodnicie, p. 49). Au 5 coconi.
#
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Acestea şi alte poezii adeveresc diversitatea posibilităţilor şi a resurselor sufleteşti-lirice ale poetului, precum şi prodigioasa, chiar titanica, sa forţă creatoare
poetică-literară — ca rodnicia pămîntului ţării. în volum sînt mai multe poezii cu
titluri sinonime, dar cu cuprins diferit — Lumină (2 poezii), Origine (2), Pelicanul (2),
Stejarul (2), Rodnicie (2), Toamnă (3), Vara (2), Noapte (2) ş.a.
Resursele inepuizabile şi puterea excepţională de laboraţie poetică literară a
poetului este atestată şi de o simplă confruntare între cuprinsul volumului Imnele
Transilvaniei şi cel al Imnelor bucuriei. Există între ele o 'filiaţie tematică, care nu
este însă o tautologie, o repetare de idei şi de imagini, ci o amplificare a procesului
de creaţie, parcă chiar un fel de replici.
Astfel, în Imnele bucuriei există Imnul garoafei (p. 96) şi Imnul garoafelor
(p. 212), în Imnele Transilvaniei are poezia Garoafa (p. 61); în primul Imnul vultu
rului (p. 203), în al doilea poezia Vulturul (p. 17); în primul Imnul lui Ioan de Lemn
(p. 197), în al doilea poezia Ioan de lemn (p. 282); în primul Imnul stejarului (p. 169),
în al doilea
poezia Stejarul (p. 12); în primul Imnul iubirii (p. 183) şi poezia Iubire
(p. 70), în aldoilea poezia Iubire (două texte, pe 258) ; în primul Imnul oii (p. 193) şi
Imnul oaiei surde şi mute (p. 220), în al doilea poezia Oaia (p. 285), ş.a. Şi invers :
în primul poezia Către Eminescu (p. 50), In al doilea Imnu.I lui Mihai Eminescu
(p. 186). Şi poezii cu titluri sinonime dar alt cuprins : în primul Transilvania (p. 147),
în al doilea Transilvania (p. 59); în primul Imnul lui Avram Iancu (p. 252), în al
doilea Imnul lui Avram Iancu (p. 14); poezia Rohia, în primul (p. 140), poezia Rohia,
în al doilea (p. 224) ; Craiul, în primul (p. 54), Graiul, în al doilea (p.132); Izvorul,
în primul (p.
77), Izvorul, în al doilea (p. 231, 287), ş.a. Şi nu sînt repetări de texte
sau de imagini, ci toate alte poezii — alte creaţii.
Din această rigoare de a tipări numai poezii inedite (neretipărite în volum), n-a
luat în Imnele Transilvaniei poezii total îndrituite, precum Transilvania, Duhul Tran
silvaniei, Imnul Carpaţilor, Imnul lui Ştefan cel Mare, Imnul lui Constantin
Brîncoveanu...
Vocabularul liric (limba) este acelaşi, încărcat cu o bogată şi diversă semantică
simbolistă-alegorică religioasă-creştină, pe alocuri cu directe referinţe evanghelice
— precum: «Cît e bine Doamne şi frumos ca fraţi să vieţuim sub cerul cel sfînt»
[Eraţi, p. 66); «Nu este alt om să-l vîre-n scăldătoare pe slăbănog» (Imnul lui Neagoe
Bcsarab, p. 141); «Vulpile au vizuini şi păsările cuib» (Pribegie, p. 130); «Şi-n loc
de grîu a răsărit neghină» (Risipitorul, p. 242), «un deal al căpăţînii» (Alba Iulia,
p. 133), «casa pîinii» — Betleem n.n., poetul cunoaşte limba ebraică (p. 230), «Mărire
sus şi bună învoire [ Şi pace între oameni pe pămînt» (Pace, p. 249), ş.a. Apoi sim
bolurile predilecte creştine, din care cel mai frecvent este pelicanul, «jertfind de
dragul puilor, din sine», simbolul Mîntuitorului Iisus Hristos. Ii investeşte şi o sem
nificaţie naţională. «Pornit-a pelicanul pe pămînt }' Pasărea asta atotneputincioasă
/ Măicuţa asta strîmbă cu puii după ea / A Patrie începe să miroasă» (Pelicanul,
p. 98). La fel simbolul liturgic al mielului, «Şi mielul iată-1 ţap ispăşitor /' Pe deal
în staur răstignit în ploaie» (Imnul mielului, p. 251). Sau oaia, asimilată unui simbol
românesc : «Oaie sfîntă, lacrimi mă lovesc /' Cînd te străvăd cu turmele pe dealuri
/ Acolo-n Transilvania pe sub stejari / Eşti răstignită-n furci de idealuri» (Oaia, p. 285).
Apoi numeroase cuvinte de uz bisericesc-cultic — candelă, cădelniţă, tămîie,
prapor, ţintirim, liturghie, potir, prescură, chibot, catapeteazmă, toacă, clopot, vultur
ioanic ş.a.
Dar şi cîteva regionalisme de acasă — transilvane — copirşeu (sicriu), oloi
(petrol — lampă de oloi), o ţîr (de car)... Cutează şi la cuvinte mai prozaice —
izmene, muiere...
Este, cum spune într-un început de poezie, ^«graiul meu, graiul sacru părintesc»
(Mărturie, p. 27), dar şi «graiul credinţii», că, destăinuieşte postul, neamul meu părinţi
din părinţi / Cred în lumină şi în veşnicie» (Lumină, p. 212).
Substanţa şi nota predominantă a Imnelor Transilvaniei este patriotismul; un
patriotism viguros, temeinicit istoric pe permanenţa poporului român pe aceste locuri,
pe jertfele pentru ele, pe unirea tuturor. Proclamă în poezia Patria — poezia din
fruntea volumului : «Cînd fiecare suflet pe pămînt /' Va fi pătruns de sfînta datorie /
Că Patria-începe-n trupul tău / Şi creşte-n ceilalţi, în armonie» (p. 8). Ca şi a doua
poezie închinată Patriei, de la încheierea volumului, în care mărturiseşte: «N-am
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altă cale de a-ţi mulţumi f Decît cîntînd mereu cu bucurie, / în zori de zi cînd iarăşi
mă deştepţi / Genunchele se pleacă sub făclie» (p. 284). Ca la lansarea cărţii să
declare, cu toată tăria că «sîntem pe -aceste locuri de la începutul începuturilor şi
vom rămîne pe ele cît vor fi stelele pe cerul pămîntului».
Este poezie românească ; şi cu cît este mai românească, cu atît şi mai univer
sală, ca poezia lui Eminescu, ca muzica lui Enescu, ca sculptura lui Brâncuşi; este
poezie adevărată. «Poezia română, arată poetul în Jurnal de poet, se scrie cu harta
Patriei săpată pe cîm/piile inimii ca brăzdar de foc» (Temeiul poeziei, în «Luceafărul»,
17 aprilie 1976).
Imnele Transilvaniei certifică faptul că Ioan Alexandru are istoria şi harta ţării
în inima sa, este un poet «cu har peste har» şi se apropie tot mai mult de Luceafărul
poeziei româneşti, «poetul fulger neîntrerupt şi sacră nelinişte /’ Şi sfială», (Irdnul
lui Mihai Eminescu, p. 189).

Academia -Republicii Socialiste România, Comisia de texte româneşti
vechi, CORESI, Psaltirea slavo-română (1577) în comparaţie cu
«Psaltirile coresiene» din 1570 şi d in . 1589. Text stabilit, Introdu
cere şi Indice de Stela Toma, Editura Academiei Republicii Socia
liste România, Buteureş*ti, 1976, 780 p.
Cărţile diaconului Coresi (a tipărit 35 de cărţi) constituie unul din cele mai
importante capitole ale istoriei literaturii române, precum şi ale istoriei limbii române,
fiind, totodată, piatră de hotar de epocă, anume : începutul tipăririi de cărţi în limba
româncască, de cărţi româneşti.
Era în plină epocă a Renaşterii europene. Ideile de libertate şi independenţă,
conştiinţa patriotică a unităţii de neam, de credinţă şi politice au ajuns şi pe me
leagurile româneşti. Mihai Viteazul a întruchipat şi a înfăptuit, într-un ceas şi pentru
un moment al istoriei, şi în contur geografic plenar, libertatea, independenţa, uni
tatea de neam şi politi'că-geografică a poporului român şi a ţării româneşti. Limba
şi cartea românească şi-au cucerit libertatea şi independenţa, de sub tutela apăsă
toare a limbii şi cărţii slavone, ceva mai înainte şi definitiv. Protagonistul eliberării
limbii şi a cărţii româneşti a fost şi rămîne Diaconul Coresi. El a tipărit, între anii
1556— 1581, primele cărţi româneşti, prin care a pus -bază temeinică limbii literare
române.
între cărţile tipărite de Coresi ă fost şi Psaltirea românească de la 1570. Nici
nu se putea. Psaltirea este cartea biblică şi de cult cea mai mult citită şi mai necesară,
alături de Liturghier şi Molitfelnic. Traducerea şi tipărirea Psaltirii româneşti era,
însă, şi un act de conştiinţă şi de cultură naţională. Arăta Coresi în Epilogul cărţii *
«Deaca văzuiu că mai toate limbile -au cuvîntul lu(i) Dumnezeu în limba lor, numai
noi rumânii n-avăm»...
A observat, însă, că preoţii şi poporul nu cunosc şi nu înţeleg limba slavonă, în
uz şi obligatorie, pentru care fapt s-a gîndit şi a tipărit cărţi biiincve : sl-avo-române.
Deţine şi această prioritate : este primul care a tipărit cărţi biiincve. în anul 1577 a
tipărit Psaltirea slavo-română. iîn epilogul de la sfîrşitul cărţii, după ce a repetat pe
cel din Psaltirea românească, a adăugat : «Derept aceeia, fraţii miei, preuţilor, scrisu-v-am aceaste psăltiri cu otveat de-am scos den psaltirea sîrbească pre limba
rumânească să vă fie de înţelegătură şi grămăticilor. Şi vă rog ca, fraţii miei, să
cetiţi şi bine să socotiţi că veţi vedea că e cu adevăr».
Peste 12 ani, în 1589, fiul diaconului Coresi, Şerban Coresi, tipograf şi el, a
tipărit o Psaltire slavo-română, alta decît cea din 1577.
Prin urmare, într-un interval de timp de 19 ani s-au tipărit trei Psaltiri : Psaltirea
românească (1570), Psaltirea slavo-română (1577), Psaltirea slavo-română (1589).
La împlinirea a patru sute de ani de la tipărirea Psaltirii slavo-române de la
1577, Comisia de texte româneşti vechi din cadrul Secţiei de ştiinţe filologice, litera-
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tură şi artă a Academiei R. S. România, retipăreşte Psaltirile coresiene, în texte sta
bilite şi prezenta-te ştiinţific de Stela Toma.
In Introducere arată că Psaltirea slavo-română de la 1577 a fost reeditată, pentru
prima dată, de B. P. Haşdeu, în anul 1881, dar cu numeroase erori — lecţiuni greşite,
omisiuni şi adăogiri de cuvinte, forme gramaticale schimbate. S-a mai referit la ea,
comparativ şi retipărind parţial textul, I. A. Candrea, în anul 1916. Celelalte două
Psaltiri coresiene : cea de la 1570 şi respectiv din 1589 nu s-au reeditat niciodată
pînă acum.
în această ediţie jubiliară se retipăresc textele româneşti ale Psaltirilor core
siene : Psaltirea românească de la 1570, Psaltirea slavo-română de la 1577 şi Psaltirea
slavo-română de la 1589, pe de o parte, explică editoarea Stela Toma, pentru a con
tura mai pregnant figura diaconului Coresi şi meritele sale de pionier al ridicării
limbii române la nivel de limbă de cultură ; şi, pe de altă parte, pentru a evidenţid
în concret progresele făcute de limba română, eliberată şi cu .temelii daco-romane
viguroase, numai într-un răstimp scurt de două decenii (1570— 1579).
în acest scop, a procedat în felul următor, în prezentarea textelor :
A luat ca text de bază Psaltirea slavo-română de la 1577, pentru poziţia ei cro
nologică medie, fiind între Psaltirea românească de la 1570 şi cea slavo-română de
la 1589, şi pentru faptul că exemplarul de la Biblioteca Academiei este mai complet
şi mai bine păstrat decît celelalte Psaltiri coresiene. A reprodus, în fotocopii, textul
Psaltirii slavo-române de la 1577 şi, sub el, textul românesc coresian. De o parte
şi de alta a fotocopiilor a menţionat numai diferenţele din Psaltirea românească de
la 1570 şi din Psaltirea slavo-română de la 1589. Astfel se văd părţile comune şi
diferenţele dintre -texte — dintre Psaltirile coresiene.
In paragraful: Descrierea textului de bază, prezintă Psaltirea slavo-română de
la 1577, exemplarul de la Biblioteca Academiei descoperit de Al. Odobescu la Mînăstirea Bistriţa, şi caracteristicile lui — format, număr de file, grafie, tipar, lipsuri
(lipsesc primele file, cu Psalmul întîi). La Biblioteca Academiei mai există un exem
plar de Psaltire slavo-română (1577), dar incomplet. Editoarea l-a folosit pen<tru com
pletarea exemplarului Odobescu.
In paragraful urm ător: Descrierea tipăriturilor cu care se compară textul de
bază, prezintă Psaltirea românească de la 1570, exemplarul de la Biblioteca Academiei
găsit de preotul academician V. Mangra într-o comună (Lazuri) din apropierea Oradiei
şi donat Academiei. Exemplarul este deteriorat şi restaurat. Un exemplar din această
Psaltire coresiană se găseşte şi la Biblioteca Universitară *din Cluj-Napoca, mai
incomplet.
Celălalt text de comparaţie, Psaltirea slavo-română de la 1589 se află la Biblio
teca Academiei în două exemplare, din caTe unul a aparţinut protopopului transil• vănean Ilie Cîmpeanu din Gyergyo Sz Miklos (Gheorghienii de astăzi). Ambele
exemplare au numeroase lipsuri. Se completează unul pe celălalt.
Editoarea Stela Toma, după o lectură atentă a celor 1300 de pagini cît totali
zează Psaltirile coresiene, şi confruntarea minuţioasă a Itex-telor, stabileşte diferen
ţele dintre textele psaltice româneşti şi dintre textele psaltice slavone.
Abordează şi problema textului tradus de Diaconul Coresi: Psaltirea românească
de la 1570 a tradus-o după un text slavon sau după Septuaginta ? Opiniile sînt
împărţite. V. Mangra, prof. Al. Rosetti ş.a. înclină pentru Septuaginta şi Vulgata —
cum ar indica unele cuvinte neolatine. Prof. Al. Rosetti acreditează părerea că -tradu
cătorul (Diaconul Coresi) a declarat că a tradus Psaltirea din slavonă şi a adăugat
textului românesc şi textul slavon, pentru ca să arate că versiunea românească este
canonică şi să risipească bănuiala de erezie. Lasă însă şi Stela Toma problema
deschisă.
Editoarea a stabilit ca certe următoarele :
Sînţ' numeroase locuri în care : Textele slavone şi cele româneşti s;nt perfect
identice, grafie şi traducere ; grafia în textele slavone este diferenţiată, pe cînd tra
ducerea şi grafia românească sînt identice ; grafia textelor slavone şi acea a -texte
lor româneşti este diferită de la o ediţie 'la alta, «însă textele româneşti în acele ediţii
sînt identice.
Este evident faptul identităţii perfecte a celor două texte slavone (1577— 1589)
şi diferenţa dintre traducerile româneşti. Textul românesc nu este total fidel textului
slavon. Psaltirile coresiene (cea de la 1570, 1577, 1589) nu transcriu de-a dreptul, în
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egală măsură, textul slavon. Ilustrează cu numeroase exem-ple. S-a încercat o expli
care (de către V. A. Candr.ea) că diferenţele s-ar datora sărăciei limbii române m
cuvinte corespunzătoare termenilor slavoni. Stela Toma dovedeşte cu Psaltirea slavoromână de la 1589, că fenomenul s-a petrecut invers : cu o îmbogăţire a vocabula
rului românesc faţă de cel slavon. Textul românesc a folosit mai multe sinonime româ
neşti pentru acelaşi cuvînt slavon, ca în c a zu l: «Glasul Domnului Irînge chedrul şi
Irînge Domnul chedrul Libanului» (textul slavon — 1577); «Glasul Domnului sîărîmă
chedr.ul şi zdrobeşte Domnul chedrul Libanului» (textul românesc de la 1589 : sfărîmă
şi zdrobeşte pentru acelaşi cuvînt slavon — săcrusit).
în toate textele româneşti se observă o grijă şi un efort susţinut de-a găsi cores
pondenţi româneşti cei mai potriviţi pentru cuvintele slavone, folosindu-se de multe
ori sinonime care, în numeroase cazuri, s-au îndepărtat de la semantica cuvintelor
slavone.
Se impune ca evident faptul că Psaltirea de la 1589 este superioară celor două
anterioare, are o limbă românească mai cursivă, cu o topică mai independentă faţă
de .textul străin, ou mai puţine forme perifrastice şi cu u ' vocabular mai bogat (cu
peste 200 unităţi lexicale în plus faţă de Psaltirile coresiene de la 1570 şi 1577).
Editoarea formulează numeroase observaţii de ordin filologic — semnele chirilice,
semnele diacritice, semnele de punctuaţie (p. 20—27).
Observă că nici aspectul tipografic al celor trei Psaltiri coresiene nu este identic
sub raportul imprimării. Psaltirea românească de la 1570 numără cele mai puţine greşeli
tipografice, iar cea de la 1577 cele mai multe, datorate faptului că textul bilincv a
creat mai multe dificultăţi tipografice.
în Nota asupra ediţiei (p. 30—32) dă amănunte de procedură editorială, din care
reţinem că în reproducerea textelor a adoptat metoda de transcriere interpretativă,
fiind accesibilă unui cerc mai larg de cititori.
Identificarea şi corelaţia dintre textele Psaltirilor coresiene s-au făcut cu ajutorul
Bibliei româneşti ediţia 1968, editată de Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă al
Bisericii Ortodoxe Române, cu grija şi binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian.
Literele suprascrise s-au dat în rînd. Cuvintele prescurtate s-au completat tacit.
S-au modernizat, în ortografia actuală, punctuaţia şi, parţial, şi ortografia originară.
Şi altele.
Urmează -textul complet al Psaltirii slavo-română de la 1577 (p. 35—662), în foto
copie textul slavon, sub el textul românesc, la stînga şi dreapta fotocopiilor diferen
ţele din Psaltirea românească de la 1570 şi, despărţit de o linie, diferenţele din
Psaltirea slavo-română de la 1589. Psalmii, textul românesc, sînt împărţiţi în stihuri
numerotate la stînga. Cuvintele sînt numerotate la dreapta, sus, pentru a se indica
diferenţele în celelalte texte psaltice coresiene şi pentru Indicele statistic. La fiecare
Psalm este tradus titlul şi numărul de ordine. Fiind de uz cultic, Psaltirea este îm
părţită în catizme — 20 de catisme (slavoneşte scris : cathisme). Diaconul Coresi i-a
găsit un corespondent autohton în şedere (şedeare).. A numerotat însă numai 16
şederi. La catizmele 7— 9, din grabă sau neatenţie n-a notat şedeare, deşi în textul
slavon este prevăzut cathisma (în Psaltirea românească de la 1570 a trecut Catizma
7 etc.).
s
La sifîrşitul Psalmului 76, Coresi a adăugat un text personal, care nu face parte
din textul biblic, în care îşi exprimă mulţumirea că a ajuns la jumătatea cărţii :
«Cu ajutoriul Domnuhii dospiiu în mijlocul luminatei carte mai dulce de (cît) miiarea
şi stredia (fagurii de miere)».
Din exemplarul textului de bază {Psaltirea slavo-română de la 1577) de la Biblio
teca Academiei lipsesc cîteva file de la început, respectiv aproape tot Psalmul întîi.
Astfel editoarea Stela Toma începe ediţia sa — ediţie jubiliară — cu sfîrşitul Psal
mului îmtîi, stihurile 5—6 : «Derept aceaia nu vor învie necuraţii judeţ, /' nici greşiţii
întru sfeatul derepţilor. / Că ştie Domnul calea derepţilor / şi calea necuraţilor
peri-va».
Este uşor lizibil şi inteligibil. Redăm stihurile î'n textul Bibliei de la 1968 (de
după aproape patru secole): «De aceea, nu se vor ridica necredincioşii la judecată,
nici .păcătoşii* în sfatul drepţilor».
Ca mostră mai cuprinzătoare transcriem cîteva versete din Psalmul 50
(p. 221— 226).
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GÎNTECUL LU/II DAVID OÎND VINE CĂTRE-INSUL NATHAN PROROC
ŞI OBLICI EL
1. Miluiaşte-mă, Doamne, după mare mila ta /
şi după multe eftenşugurele tale. /
2. Curăteşte fără-legile meale.
3. Ce mai vîrtosu mă lă (Psaltirea 1589 : mă spală) de fără-legile mele / ...
20. Atunce dulce vruşi cumîndarea dereptăţiei (dreaptă), /
înălţarea toaită (ridicări) spre ardere ;
atunce vor înălţa spre altariul tău viţei (atunci sus pune-vor spre oltariul
/tău/’ viţelul).
Se întrezăreşte uşor în textul românesc de acum patru sute de ani, îndeosebi
în cel de la 1589, textul actual, multe propoziţii păstrîndu-se neschimbate. Intr-adevăr,
limba cărţilor Diaconului Coresi (o limbă îmbinată — cum au stabilit specialiştii —
din graiul de la nordul Munteniei, locul natal al lui Coresi, şi graiul din sudul Tran- ■
siivaniei) a fost temelia, urzeala, limbii române literare de mai tîrziu — a limbii
române bisericeşti.
O noutate a Psaltirilor coresiene, luată din Psaltirile slavone, este adăugirea
la Psalmi a unor fragmente din cărţile Vechiului şi chiar Noului Testament, pe care
le-a întitulat Cîntări (peasne — în slavonă). Aceste Cîntări sînt dispuse în stihuri
şi numerotate.
Astfel, după Psalmul 150 urmează Cîntecele lui Moisi în ieşire. întîie : împreună
necîndu-se Faraon, Moisi grăia, care este cap. 15 din A doua carte a lui Moise
(Ieşirea); Cîntarea lui Moisi de-a doa leage (cap. 32 din A cincea carte a lui Mo isc
Deuteranonul); Cîntarea a treia, Rugăciunea Annei, muma Iui Samuil (cap. 2 din
Cartea întîi a regilor) ; Cîntarea a patra, a lui Avvacum proroc (cap. 3 din Avacum) ;
Cîntarea a cincea. Rugăciunea Isaiei prorocu (cap. 26 din Isaia) ; Cîntarea a şasea.
Rugăciunea Ioanneei prorocu (cap. 2 din Io n a ); Cîntecele sfinţilor 3 feciori, Anania,
Azaria şi Misail, den cartea lu Daniil pororoc. Cîntarea a şaptea (cap. 1 din Cîntarea
celor1trei tineri); Cîntecele sfinţilor trei feciori. Cîntarea a opta (continuare); Cîn
tarea zeului născuta ce e de a Lucăei sfîntă ievanghelie. A noua (cap. 1 din Sfînta
Evanghelie cea după Luca / Imnul Născătoarei de Dumnezeu : «Măreşte, suflete al
meu, pe Domnul... /'»); Prorociia Zahariei, tatăl lu înainte — cursu Ioanu, de a Lucăei
evanghelie, zice-se dulce vestire (pesemne dintr-o Evanghelie apocrifă).
Şi epilogul pom enit: Cu mila lu/i/ Dumnezeu eu diaconul Coresi, deaca văzuiu
că mai toate limbile au cuvîntul lui Dumnezeu în limba, numai rumânii n-avăm ...
derept aceeia, fraţii miei, preuţilor, scrisu-v-am aceaste psăltiri ... în anul (v leato,
scris şi de Coresi în slavonă) 7085 (1577).
în Epilogul Psaltirii româneşti de la 1570 lipseşte partea finală de la derept
aceeia, fraţii miei, preuţilor... A încheiat Epilogul în felul -următor : «începutu-se-au
a se scrie aceaste sfinte psăltiri în luna lu fevruarie 6 zile şi se-au sfîrşit în luna
lu mai 27 zile în cetate în Braşov, v leto 7078» (1570).
Editoarea Stela Toma a adăugat ediţiei sale două Indice de cuvinte şi o anexă.
Primul Indice (p. 667— 773) prezintă, în ordine alfabetică şi numerotate statistic,
toate cuvintele din Psaltirea slavo-română {1577), cele mai rare şi mai arhaice în forma
lor slavonă şi cu explicaţii de glosar. A înregistrat 1.666 unităţi lexicale. Indicele
al doilea, în continuare, este de nume proprii, tot dispune alfabetic şi în ortografia
lor slavonă (unele). A înregistrat 105 cuvinte proprii, cu locurile unde se găsesc. în
anexă (p. 774— 778) a notat, numeric şi în ordine alfabetică, cuvintele în plus în
Psaltirea slavo-română de la 1589. A înregistrat 222 cuvinte din această Psaltire (şi
2 cuvinte din Psaltirea românească — 1570).
Dedică volumul în memoriam Jachues Byck — profesor universitar şi filolog
român — , «pentru scrupulozitatea pe care profesorul ştia să o ceară în redarea fidelă
a vechilor izvoare de limbă, pentru pasiunea şi pioşenia cu care se apleca asupra
acestor mărturii ale trecutului, pentru dragostea şi curiozitatea pe care o insufla
elevilor săi faţă de comorile limbii vechi, pentru faptul că ne-a orientat spre cerce
tarea operei unor deschizători de drumuri în istoria limbii noastre (Coresi, Cantemir,
*
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Cipariu)». Profesorul J. Byck s-a ocupat, cu atenţie şi competenţă de specialist, şi
de traducerile biblice ale prof. pr. Vasile Radu — Gala Galaotion.
Stela Toma se dovedeşte o ucenică devotată. Coresi, Psaltirea slavo-română
(1577) este un volum jubiliar în toate privinţele : prin rigoare ştiinţifică, prin minuţie
şi devoţiune de savant, prin grija (rară) şi calităţile editoriale excepţionale — toate
exemplarele legate şi ou ornamentaţii artistice... Desigur l-ar încînta şi pe editorul
erudit şi artist care a fost Diaconul Coresi.
Pr. Gh. CUNESCU

George E n e s c u , Scrisori, Ediţie critică de Viorel Cosm-a, voi. I, Bucu
reşti, 1974, Edi-tura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 420 p.
La numai două decenii de la moartea marelui muzician, George Enescu, vede
lumina tiparului, prin grija lui Viorel Cosrna, această lucrare — a cărei valoare
documentară şi literară o integrează în circuitul moştenirii muzicale româneşti şi
universale. Pentru muzicologia autohtonă şi străină, volumul se înfăţişează ca «un
document, un izvor istoric, un hrisov cu valoare naţională pentru posteritate». în
acest context, cîtă lumină au adus volumele de corespondenţă -ale lui Beethoven,
Mozart sau Wagner privind aspecte importante din viaţa acestor titani ai muzicii ?
Sau cît de mult a contribuit corespondenţa între doi prieteni adevăraţi (Johannes
Brahms şi Eusebip Mandicevschi) la impunerea muzicologului român în contextul
muzicii universale. Aceasta ca să cităm numai două din multiplele exemple.
Volumul, după cum subliniază însuşi autorul, se înscrie caun pas important,
pe drumul investigaţiilor ştiinţifice asupra «moştenirii vaste şi de nepreţuit a celei
mai reprezentative personalităţi de pînă acum >a muzicii româneşti». Cele peste 400
de pagini ale cărţii vin să contureze «portretul spiritual» ce nu a fost pînă acum
îndeajuns surprins de cei ce au zăbovit în a descifra tainele sufleteşti ale «unui
mare om» şi prodigios susţinător al şcolii muzicale româneşti; al unui înflăcărat
p’atriot, al celui mai generos muzician al nostru — George Enescu.
Deşi a manifestat o permanentă teamă în faţa scrisului totuşi, multe din scriso
rile lui George Enescu au un caracter formal, de rutină artistică şi socială, de feli
citare pentru un anumit eveniment familial sau de serviciu, d e . gratitudine faţă d e .
cronicari muzicali, redactorl-şefi de reviste, preşedinţi de academii şi societăţi muzi
cale. Ele captivează prin limbajul specific moldovenesc, prin spontaneitate şi since
ritatea gîndurilor compozitorului. Scrisorile, aproape zilnice, adresate mamei sale —
fiinţa pe care George Enescu a adorat-o pînă la moarte — rămîn modele ale genului.
Plecat de la vîrsta de numai 7 ani de acasă pentru a se dedica studiilor muzi
cale la Viena, George Enescu -a scris sute de scrisori părinţilor aflaţi în ţară. Stabi
lită la Mihăileni, mama lui George Enescu a trăit departe de soţul său aflat la Cracalia şi Liveni. Aceasta a făcut ca asupra talentatului copil să se amplifice durerea
creată prin noua situaţie, fapt ce l-a îndatorat de a-şi împărtăşi deopotrivă gîndurile
faţă de părinţi, dar, cu prioritate, faţă de mamă. îndurerată pentru pierderea celor
7 copii, bolnavă, singură, mama sa «a trăit exclusiv pentru bucuria ultimului copil»
care, din păcate, nu l-a putut avea lîngă ea, datorită specificului carierei sale artistice.
Este impresionantă sensibilitatea micului George «faţă de soarta nedreaptă a
acestei fiinţe dragi urzită a fi purtată mereu în suflet pînă la despărţirea definitivă».
Incontestabila valoare documentară a corespondenţei este demonstrată chiar la
simpla parcurgere a numelor destinatarilor. Această corespondenţă începe cu anul
1888 (ceea ce corespunde cu vîrsta de 7 ani) şi pînă la 12 decembrie 1954 (cu numai
G luni înainte de moarte), ilustrează aproape fiecare an din viaţa lui George Enescu.
Ea reprezintă deci o, bază documentară temeinică în cercetările viitoare.
Totodată corespondenţa ne arată pe muzicianul român în preajma personalită
ţilor de prestigiu naţional şi «universal (D. G. Kiriac, Ed. Caudella, M. Jora, Dinu
Lipatti, Const. Brăiloiu, G. Baskoff, Th. Rogalski, J. Thibaut, K. Flesch, Eugene
Wagner etc.).
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Din lectura .Gîtorva ilustraţii aflăm că George Enescu a vizitat, în anul 1900,
Polonia, iar în 1908, Spania şi Turcia — ţări ce nu sînt enumerate în cronologia
lui N. Missit în volumul George Enescu (1964), tot aşa cum nu este menţionat nici
concertul dat de maestru în Turcia — în ampla monografie a Institutului de istoria
artei, George Enescu, .publicată în anul 1972.
Valoarea corespondenţei sale mai rezidă şi în aceea că sutele de recitaluri,
serate şi concerte particulare, lipsite complet de afişe şi cronici muzicale, pot fi
refăcute fâcînd lectura acestor scrisori. în acest sens corespondenţa de. rutină (re
pertoriu, repetiţii, ore, adrese) cu pianişti acompaniatori, ca Alfred Alessandr-escu,
Nicolae Caravia, dar mai ales cu Eugene Wagner, subliniază o activitate intensă
din epoca de tinereţe a lui Enescu.
Tot pe această linie a detaliilor, corespondenţa ne prezintă o latură mai puţin
cunoscută a tânărului pedagog George Enescu. La Paris este impresionant numărul
mare de elevi pe care îi îndr.uma adolescentul muzician cît şi, latura de profesor,
conturată într-o .prismă inedită.
Corespondenţa mai oferă date asupra culturii artistice şi asupra procesului de
creaţie. Spre exemplu, aflăm că printre profesorii cu care a studiat la Viena, George
Enescu, se numărau Heiber şi J. M. Griin (nume pasager amintite pînă acum în
literatura de specialitate).
Dar ceea ce face mai importantă valoarea -acestei corespondenţe sînt însem
nările cu privire la creaţia sa. Enescu, muzician multilateral şi-a iubit profesiunea
de compozitor mai mult decît orice. «Sînt gata să sufăr pentru ceea ce iubesc şi
aceasta este compoziţia». Cu cîtă clarviziune scria în 1949 Enescu lui Mihail Andricu : «Regret că Silvestri neglijează compoziţia, atît de mare şef de orchestră cît
a devenit, căci numai lucrările sînt oglinzile personalităţilor şi numai ele rămîn,
mai mult decît interpretările oricît de prestigioase ar fi ele. Acesta este crezul meu
şi mă străduiesc la rîndu-mi să mă conformez lui, în ciuda puţinului răgaz de care
dispun pentru aceasta».
Corespondenţa enesciană se mai impune şi prin imaginea uriaşei sale persona
lităţi spirituale — «un veritabil umanist renascentist, încălzit de cel mai fierbinţii
patriotism». Acest patriotism enescian îşi avea rădăcinile puternic ancorate în fon
dul spiritual popular, aşa cum l-a cunoscut şi simţit în preajma oamenilor simpli
de la Liveni, Caracalia şi Mihăileni, sau în contactul profesional cu lăutarii moldo
veni şi bucureşteni. Mărturii în acest sens stau scrisorile sale din 1889, 1901 şi 1908
infirmînd totodată teoria unor muzicieni potrivit căreia Enescu ar fi cunoscut numai
«folclorul orăşenesc». Melosul ţărănesc îl avea «în sînge». «O melodie — spunea
Enescu — şi-n special o melodie populară are o armonie a ei, firească, singura
care-o completează. Orice altă armonie riscă să-i altereze caracterul, să-i schimbe
semnificaţia».
Aflată în colecţii particulare, dispersată în ţară şi peste hotare, dl. Viorel
Cosma a întreprins o apreciabilă muncă de investigaţie în biblioteci sau arhive
publice şi printre colaboratorii apropiţi ai lui George Enescu, pentru depistarea
şi înmănuncherea In volumul de faţă o corespondenţă a marelui muzician.
Au rămas de identificat două principale fonduri documentare enesciene —
corespondenţa cu Maruca (Maria) Cantacuzino sau cu impresarul maestrului, Anton
H. Cohen, fapt ce va constituit obiectul unor volume viitoare.
Materialul a fost clasificat după criteriul cronologic al redactării. Aparatul cri
tic al lucrării este completat de un tabel alfabetic al destinatarilor ce mai cuprinde,
în paranteze, anul de debut al corespondenţei.
Volumul se încheie cu o listă bibliografică orientativă în epistologia enesciană.
Corespondenţa lui George Enescu — estimată la peste 3000 de scrisori, alcă
tuieşte fondul documentar al muzicii româneşti — iar adunarea şi publicarea aces
teia constituie o datorie patriotică naţională.
Pr. Al. Ştefan iSÂVULESCU
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ZIUA REPUBLICII

Ziua de 30 Decembrie de anul acesta este ziua de încheiere a celui
de-aî XXlX-lea an al Republicii noastre, care este şi cel dintîi an al cin
cinalului pus sub semnul revoluţiei tehnico-ştiinţifice, încheiat înainte de
termen şi încununat de remarcabile succese în toate domeniile de acti
vitate.
Au trecut 29 de ani de cînd poporul român, răspunzînd unei necesi
tăţi istorice izvorîte din mersul firesc al istoriei, a înfăptuit, la răspîntia dintre anii 1947— 1948, Republica mult dorită, care s-a înscris cu
litere de aur în istoria ţârii. S-a instaurat astfel republica pentru care
au militat patrioţi luminaţi ca Ion Budai Deleanu, Ion Heliade Rădulescu,
Nicolae Bălcescu, Simion Bărnuţiu, Constantin Miile, C. Dobrogeanu
Gherea şi mulţi alţii, pentru care au luptat masele largi populare, călă
uzite de idealul libertăţii, independenţei, progresului şi asigurarea unei
vieţi fericite.
In decursul celor 29 de ani care au trecut de la memorabilul eve
niment, ţara noastră a cunoscut transformări social-economice şi spiri
tuale spectaculoase, fără precedent, ultimul deceniu, de care este legată,
în mod organic, personalitatea excepţională a preşedintelui Nicolae
Ceauşescu, fiind cel mai prodigios din viaţa de pînă acum a Republicii.
România de azi este de 35 de ori mai puternică decît ţara dinainte de
eliberare. Datorită rezultatelor remarcabile obţinute în edificarea patriei
noastre socialiste, precum şi politicii externe principale, dinamice şi
constructive a statului nostru, prestigiul internaţional al României este
mai mare ca oricînd.
Cel de al 29-lea an al Republicii şi-a dovedit strălucirea prin am
ploarea construcţiei economice pe care a cunoscut-o şi prin împlinirile
lui excepţionale.
Industria naţională, coloana vertebrală a construcţiei economice,
s-a intensificat, în primul rînd prin ritmul său înalt de dezvoltare. Din
datele preliminare reiese că viteza sa de înaintare a fost de 11,5 la
sută, ceea ce înseamnă că prevederile înscrise în planul de stat au fost
depăşite. O evoluţie pozitivă au avut şi ceilalţi indicatori ai eficienţei,
economice, realizîndu-se o producţie suplimentară de peste 10 miliarde
lei. In anul 1976 s-a început acţiunea de extindere a industriei ca fac
tor determinant al ridicării nivelului de civilizaţie şi de cultură al tutu
ror zonelor ţării.
In ceea ce priveşte agricultura, organizată pe baze socialiste, în
anul celei de a XXIX aniversări a Republicii s-a înregistrat cea mai mare
recoltă din istoria ţării deşi condiţiile meteorologice n-au fost dintre
cele mai favorabile.
$
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în cursul anului 1976 s-au luat noi măsuri destinate creşterii ni
velului de trai al populaţiei. S-a majorat retribuţia oamenilor muncii
atît în industrie cît şi în agricultură. S-au creat noi locuri de muncă. S-a
amplificat frontul construţiei de locuinţe, suplimentîndu-se proiectele
iniţiale cu peste 160.000 de apartamente. S-a lărgit şi s-a modernizat
reţeaua comercială.
Al XXIX an al Republicii a fost anul împlinirii şi depăşirii unei
cincimi din noul plan cincinal, pus sub semnul revoluţiei tehnicoştiinţifice, an de izbînzi, an al unei lărgite experienţe în perfecţiona
rea întregii vieţi economice şi sociale, al unei sporite contribuţii a
României la cauza păcii şi colaborării între popoare.
Anul care precede jubileul celor trei decenii de pînă acum ale
Republicii noastre a fost un an plin şi bun, şi întregul popor român
sărbătoreşte ziua de 30 Decembrie cu satisfacţia că acest an reflectă
fidel stadiul de înălţare şi înflorire a patriei.
La sărbătorirea împlinirii celor 29 de ani de existenţă, care au
fost şi sînt tot atîtea trepte spre viitor, Republica, avînd un conducător
strălucit, priveşte cu mulţumire şi mîndrie realizările de pînă acum,
şi cu optimism şi încredere spre viitor.
Biserica Ortodoxă Română, beneficiară şi ea a libertăţilor dobîndite în urma actului istoric de la 23 August 1944, a desfăşurat şi des
făşoară în deplină libertate o rodnică activitate organizatorică, litur
gică şi pastorală, îndeplinindu-şi astfel misiunea ce i-a fost trasată
prin doctrina creştină şi canoanele bisericeşti. Ierarhii, clerul şi credin
cioşii ei au participat şi participă, potrivit specificului respectiv, ală
turi de întregul nostru popor, la toate acţiunile întreprinse pentru
progresul şi înflorirea ţării, şi de aceea, la împlinirea celor 29 de ani
de existenţă a Republicii, întîmpină şi sărbătoresc ziua de 30 Decem
brie cu satisfacţia şi bucuria îndeplinirii datoriilor către Patrie.
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Telegrama trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian,
Sanctităţii Sale DIMITRIOS, cu prilejul zilei onomastice :
I

Sanctităţii Sale,
Părintelui DIMITRIOS I,
Patriarhul ecumenic al Constantinopoluiui
Cu prilejul sărbătorii Voastre onomastice, Vă telicităm din toată
inima, urîndu-Vă viaţă îndelungată şi depline satisfacţii în Sfîntul
Vostru apostolat închinat strălucirii Ortodoxiei şi sporirii neîncetate
a dragostei frăţeşti între Bisericile surori.
f Ju s tin ia n

Patriarhul

Bisericii

Ortodoxe

Române

La această telegramă s-a primit următorul răspuns :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericite şi Prea Sfinţite Arhiepiscop al Bucureştiului, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Autocefale Ortodoxe a
României,
* Prea iubite şi mult dorite în Hristos frate şi împreună-liturghisitor
al smereniei noastre, Domnule Justinian, îmbrăţişînd frăţeşte în Domnul pe Venerabila Voastră Prea Fericire cu deosebită plăcere o salu
tăm.
r
Cu multă bucurie am primit telegrama prea iubitei şi mult doritei
Voastre Prea Fericiri, cu urările adresate nouă de ziua, numelui.
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Mulţumind călduros Prea Fericirii Voastre pentru aceasta, dorim
să aveţi parte de toate cele bune de la Dumnezeu şi îmbrăţişîndu-V ă
cu sărutare sfîntă, rămînem cu dragoste frăţească în Domnul,
Al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate în Hristos.
f D im itrio s

Patriarhul Constantinopolului
*

Telegrama Prea Fericitului Părinte Patriarh JUSTINIAN trimisă
Sanctităţii Sale NICOLAE VI, Patriarhul Alexandriei :

Sanctităţii Sale,
Părintelui NICOLAE VI,
'
Patriarhul Apostolic al Alexandriei
%

Cu ocazia sărbătorii Voastre onomastice, vă felicităm cu dragoste
frăţească şi Vă urăm să realizaţi în apostolatul Vostru, plenitudinea
virtuţilor şi vredniciilor Sfîntului Vostru Patron.
f Ju s tin ia n

~ Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
0

K

La această telegramă, Sanctitatea Sa NICOLAE VI a răspuns :
*

t

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

,

Mulţumim Prea Fericirii Voastre mult iubite, pentru frăţeştile urări
adresate cu ocazia zilei numelui nostru.
Fie ca ele să ne întărească în lucrarea noastră.
f Nicolae VI

Patriarhul Apostolic-al Alexandriei

Telegrama trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
Prea Fericirii Sale Părintelui M AXIM , Patriarhul Bisericii' Ortodoxe
Bulgare : .
X
»%

Prea Fericirii Sale,
Părintelui MAXIM,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
Cu prilejul celei de a 62-a aniversări a zilei Voastre de naştere,
Vă felicităm cu dragoste frăţească în Hristos Domnul şi Vă urăm din
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toată inima viaţă îndelungată, în deplină sănătate şi putere de muncă,
pentru continua înflorire a Sfintei Voastre Biserici şi rodnica colabo
rare între Bisericile surori.
f Ju s tin ia n

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
%

Prea Fericirea Sa Maxim a răspuns :
t

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
'Mulţumesc din toată inima Prea Fericirii Voastre pentru felicită
rile şi bunele urări adresate cu ocazia aniversării mele.
Rog pe Dumnezeu să vă dăruiască din belşug sănătate şi succes
în slujirea Voastră de întîistâtător şi în lucrările Voastre pentru binele
Sfintei Voastre Biserici şi al Sfintei Ortodoxii.
Cu dragoste frăţească în Hristos.
f Maxim

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
*

Telegrama trimisă de Prea Fericitul Patriarh Justinian I. P. S. A r
hiepiscop MAKARIOS :

înalt Prea Sfinţiei Sale,
•
,
înalt Prea Sfinţitului MAKARIOS,
■Arhiepiscopul Ciprului
Vă felicităm cu dragoste frăţească cu prilejul celei de a 63-a aniver
sare a zilei Voastre de naştere şi Vă urâm, din toată inima, viaţă îndelun
gată în deplină sănătate,putere de muncă şi pace, pentru continua pros
peritate a ţării şi a Sfintei Voastre Biserici.
f Ju s tin ia n

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*

1. P. S. Arhiepiscop Makarios a răspuns :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sărutare Sfîntă în Hristos Iisus !
Cu adîncă emoţie am primit cuvintele de felicitare, şi urările tri
mise nouă de către mult iubita şi Prea dorită Voastră Prea Fericire
cu ocazia celei de a 63-a aniversare a naşterii noastre.
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Exprimind Venerabilei Voastre Prea Fericiri mulţumirile celei mai
călduroase, Vă urăm, la rindul nostru din inimă, sănătate, ani îndelun
gaţi şi tot harul şi darul cel de sus.
Cu aceasta, dîndu-Vă, iarăşi Prea Fericirii Voastre sărutarea fră
ţească, rămînem cu multă dragoste în Domnul,
f Makarios

Arhiepiscopul Ciprului
*

Telegrama Prea Fericitului Patriarh Justinian trimisă Sanctităţii
Sale Papa PAUL VI :
/

Sanctităţii Sale,
Papei PAUL VI
Cu prilejul aniversării zilei Voastre de naştere, Vă felicităm cu dra
goste frăţească şi rugăm pe Domnul vieţii să Vă dăruiască încă mulţi
ani, în deplină sănătate şi putere de muncă, pentru a continua cu suc
ces sfîntă Voastră misiune, în fruntea Bisericii Romano-Catolice soră.
»

f Ju s tin ia n

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
f

%

S-a primit următorul răspuns :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

$

Din toată inima mulţumim Prea Fericirii Voastre pentru urările
frăţeşti şi rugăciunile înălţate cu prilejul aniversării Noastre şi reînnoindu-Vă dragostea noastră în Domnul, Vă asigurăm din nou de spe
ranţa noastră că prin dispariţia diferitelor dificultăţi prezente, vom
putea avea într-o zi deplină comuniune între Bisericile Noastre.
Din partea Noastră voim să ne dăruim total acestei cauze prin
rugăciune, cercetare şi acţiune.
Cu sentimentele noastre frăţeşti în Hristos.
f Papa Paulus VI
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DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 1976 - 1977
LA SEMINARIILE TEOLOGICE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂ
La 1 octombrie 1976 a avut loc — potrivit prevederilor regulamentare — des
chiderea oficială a cursurilor noului an şcolar 1976— 1977 la Seminariile teologice
din Patriarhia Română.
In prima decadă a lunii octombrie la fiecare Seminar teologic au avut 'loc,
continuîndu-se o frumoasă tradiţia şcolărească, festivităţi închinate acestui eve
niment, care s-au desfăşurat sub semnul bucuriei revederii dintre elevi şi profesori
pentru un nou an de muncă efectivă împreună. La aceste festivităţi au participat
chiriarhii locului sau delegaţii oficiali ai acestora, reprezentanţi ai Departamentului
Cultelor, alte persoane oficiale, părinţi şi rude ale elevilor. Cîteva momente şi as
pecte de la aceste festivităţi consemnăm în rîndurile de mai jos.
La Seminarul teologic din Bucureşti. — Festivitatea deschiderii cursurilor anului
şcolar 1976— 1977 a avut loc în ziua de 4 octombrie 1976. De dimineaţă, în biserica
Radu Vodă, paraclisul Seminarului
teologic, s-a oficiat un Te-Deum în prezenţa
P. S. Roman Ialomiţeanul, 'episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a P. C. Pr.
Consilier Petre F. Alexandru, a profesorilor şi elevilor şcolii, a părinţilor şi rudelor
acestora.
Au fost de faţă reprezentanţii Departamentului Cultelor.
După slujba Te-Deum-ului, P. C. Pr. prof. Ioan Ionescu, directorul Seminarului
teologic, a rostit o cuvîntare, în care a arătat importanţa momentului festiv al
deschiderii cursurilor anului şcolar 1976— 1977. Prezentînd structura corpului didactic
al Seminarului teologic cum şi efectivul elevilor înscrişi în noul an şcolar, în total şi
pe clase, Părintele Director a arătat că începînd cu acest an şcolar 1976— 1977, învăţămîntul seminarial se desfăşoară pe o perioadă de 4 ani de studii cu o nouă
programă analitică, cu o nouă repartiţie a obiectelor de învăţămînt şi a orelor pe
săptămînă afectate acestor obiecte.
Din partea conducerii şcolii, ca şi a tuturor cadrelor didactice şi a întregului
personal slujitor al Seminarului teologic, elevii au fost încredinţaţi de dragostea şi
grija tuturor care le-o poartă, pentru a se pregăti cît mai temeinic, ca să cores
pundă chemării de a deveni vrednici preoţi şi cetăţeni demni ai patriei noastre,
Republica Socialistă România.
I
Prea Sfinţitul Episcop Roman Ialomiţeanul, adresîndu-se atît cadrelor didactice
cit şi elevilor, a împărtăşit tuturor binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian şi a urat succes deplin în munca noului an şcolar, care să aducă «roade
de bucurii atît pentru profesori cît şi pentru elevi, la sfîrşitul anului».
Intr-un cald cuvînt de învăţătură, P. S. Sa a arătat răspunderea deosebită ce
revine în special cadrelor didactice în pregătirea tinerilor elevi, care primesc în
Seminarul teologic o educaţie specială, în vederea formării lor ca viitori preoţi,
pregătire care este atît intelectuală cît şi moral-religioasă.
__

•
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Adresîndu-se elevilor, P. S. Sa le-a arătat înalta misiune a preoţiei pentru
care au venit să se pregătească în Seminar, unde au la dispoziţie condiţiile necesare
de învăţămînt, prin grija Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, motiv obiectiv
pentru care sînt îndemnaţi «să folosească timpul numai spre zidirea şi creşterea lor
duhovnicească, intelectuală, şi patriotică-cetăţenească ca să fie bucuria şi a şcolii
şi a părinţilor lor, ca şi a Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, cu a cărui binecuvîntare au venit în această şcoală teologică».
Declarînd anul şcolar 1976— 1977 deschis, a urat tuturor să se împărtăşească
de bucuria unor munci pline de bogate roade la sfîrşitul anului şcolar.
Festivitatea s-a încheiat cu Imnul arhieresc.
*

La Seminarul teologic clin Buzău. — Deschiderea festivă a noului an şcolar
1976— 1977 a avut loc în ziua de 4 octombrie 1976.
Cu acest prilej, în paraclisul Sfintei Episcopii, loc de practică liturgică pentru
elevii seminarişti, s-a oficiat, slujba tradţională a Te-Deum-ului. Slujba a fost ofi
ciată în sobor de PP. CC. Preoţi profesori Ion Constantinescu, Gheorghe Mihai,
Aurel Grigoraş şi P. C. Diac. prof. Mihalache Tudor. Au participat P. S. Episcop
Antim Angelescu al Buzăului, P. C. Pr. Consilier Nicolae Grosu, delegatul I. P. S. Arhie
piscop Antim Nica al Tomisailui şi Dunării de Jos, reprezentanţi ai serviciilor adminis
trative ale Centrului eparhial, profesorii şi elevii şcolii.
După oficierea Te-Deum-ului a vorbit P. C. părinte director Teofil Dumitrescu,
care mai întîi a amintit de cuvîntul Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele
R. S. România la mitingul consacrat deschiderii noului an die învăţămînt, reţinînd
pasajul în care se vorbeşte despre rolul pe care trebuie să-l aibă şcoala româneaşcă în dezvoltarea ţării. Avînd în vedere acest lucru precum şi idealul şcolii
noastre, P. C. Sa a amintit că întregul corp profesoral se angajează să formeze
viitori slujitori ai altarelor străbune, dar şi adevăraţi cetăţeni devotaţi patriei şi
poporului'nostru.
în continuare, P. C. Sa, adresîndu-se elevilor, le dă sfaturi să se aplece tot
mai mult spre studiu şi să aibă o comportare demnă de viitori preoţi, ca să poată
fi cu adevărat faruri călăuzitoare ale credincioşilor pe care lîi vor păstori. Aminteşte
de reînnoirea ce a avut loc anul acesta în învăţămîntul teologic : separarea Şcolii
de cîntăreţi bisericeşti de Seminarul teologic, prima cu programă proprie şi cu du
rata de doi ani, iar Seminarul teologic cu durata de patru ani şi în care obiectele
de bază vor fi cele religioase.
Adresează, apoi, cuvinte de mulţumire Prea Fericitului Părinte Patriarh Justi
nian pentru grija ce poartă faţă de învăţămîntul teologic, Departamentului Cultelor
pentru largul sprijin şi înţelegerea pe care o are faţă de învăţămîntul teologic.
Transmite apoi mulţumiri I. P. S. Arhiepiscop Dr. Antim Nica al Tomisului şi Du
nării de Jos, pentru grija pe care o poartă faţă de şcoală şi îndeosebi P. S. Episcop
Antim Angelesou al Buzăului pentru sprijinul continuu acordat şcolii.
A luat cuvîntul după aceea P. C. Consilier Pr. Nicolae Grosu, delegatul I. P. S.
Arhiepiscop Antim Nica, care a transmis salutări şi îmbrăţişări fierbinţi, P. S. Părinte
Episcop al Buzăului, iar elevilor binecuvîntări şi' îndemnuri de a fi şi mai sîrguincioşi
la învăţătură şi de a aviea mereu o bună purtare, aşa cum doreşte Biserica şi cum
se cuvine unor adevăraţi elevi seminarişti.
'Ultimul vorbitor, P. S. Episcop Antim Angelescu, pornind de la textul «Nu voi
M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi» (Ioan XV, 16), a stăruit asupra im
portanţei tainei preoţiei, aceasta presupunînd în primul rînd o puternică vocaţie din
partea celui ce îmbrăţişează această sfîntă misiune. «Să nie privim viaţa noastră,
faptele noastre şi să acordăm toată atenţia tainei Preoţiei, care este întemeiată de
însuşi Mîntuitorul. Este o putere de sus care lucrează prin preot în Biserică».
în finalul cuvîntării sale, P. S. Episcop Antim Angelescu a transmis I. P. S.
Arhiepiscop Antim Nica prin delegatul I. P. S. Sale la această festivitate şcolară,
frăţeşti îmbrăţişări arhiereşti, iar profesorilor şi elevilor Seminarului teologic, mult
succes în noul an de muncă didactică şi educativă.
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La sfîrşitul festivităţii s-a dat citire textului telegramelor adresate Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Justinian şi Departamentului Cultelor.
❖
La Seminarul, teologic de la Mînăstirea Neamţ. — Festivitatea de deschidere a
cursurilor noului an şcolar 1976— 1977, a avut loc în ziua de 4 octombrie 1976. La fes
tivitate au luat parte : P. C. Pr. Scarlat Porcescu, vicar administrativ, delegat al I.P.S.
Mitropolit Iustin al Moldovei-şi Sucevei, P. C. Pr. I. Andrioaie, consilier administrativ,
delegat al P. S. Episcop Partenie al Romanului şi Huşilor, P. C. Arhim. Efrem Chi$cariu,
stareţul Mînăstirii Neamţ, profesori şi elevi.
Festivitatea a fost deschisă cu imnul patriotic Republică, măreaţă vatră de
1. Chirescu, după care a urmat cuvîntul P. C. Pr. prof. Constantin Sîrbu, directorul
Seminarului teologic.
P. C. Sa a scos în evidenţă condiţiile optime de care se bucură elevii semina
rişti la începutul acestui an şcolar, cînd lucrările de extindere şi modernizare a lo
calului Seminarului teologic au luat sfîrşit. P. C. Sa a îndemnat pe elevi să fie de
plin integraţi în atmosfera contemporaneităţii, să înţeleagă fiecare cerinţele vieţii
sociale şi să păşească în ritmul de activitate al societăţii. în felul acesta vor avea
satisfacţii deosebite, că sînt părtaşi la marile realizări ale poporului nostru.
în încheiere, P. C. Sa a adus mulţumiri I. P. S. Mitropolit Iustin şi P. S. Episcop
• Partenie pentru părinteasca purtare de grijă arătată Seminarului teologic.
După aceea, corul elevilor a interpretat piese muzicale religioase şi patriotice :
Doamne, Doamne, de Anton V. Uncu ; Trei culori, de Ciprian Porumbescu. De ase
menea, au fost recitate poeziile : Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, de Mihai Emi
nescu, şi Steaua lui Ştefan cel Mare, de Marcel Ciucur.
Elevul Petraru Gheorghe din anul V a rostit un cuvînt prin care a exprimat
bucuria şi recunoştinţa tuturor elevilor seminarişti pentru condiţiile deosebite create
la această şcoală de chiriarhii locului.
Pătruns d/e atmosfera caldă a festivităţii, P. C. Pr. I. Andrioaie, consilier ad
ministrativ, luînd cuvîntul, a spus, între altele: «Făcînd o comparaţie cu condiţiile
' de viaţă din trecutul mai îndepărtat şi chiar mai apropiat, remarcăm, cu uşurinţă,
faptul că dispuneţi de condiţii deosebit de bune pentru a putea dobîndi roadele pre
ţioase ale culturii teologice şi laice, spre a deveni buni slujitori ai sfintelor altare
şi vrednici cetăţeni ai patriei noastre scumpe».
A luat apoi cuvîntul P. C. Pr. Scarlat Porcescu, vicar administrativ, care, după
ce a transmis binecuvîntările arhiereşti ale I. P. S. Mitropolit Iustin şi îndemnul
statornic de a persevera cu toţii în opera de perfecţionare a procesului de învă
ţămînt la acest Seminar teologic, a spus : «Aveţi condiţii optime : local nou, mo
bilier adecvat, personal didactic bine pregătit. Pentru aceasta aşteptăm de la dvs.
o temeinică pregătire teologică şi o înaltă ţinuă morală cetăţenească şi patriotică».
Remarcînd coordonatele în care trebuie să se desfăşoare învăţămîntul teologic
la această şcoală, P. C. Sa a spus : «Un preot trebuie să devină pildă vrednică de
urmat şi nu numai un propovăduitor al cuvîntului ; să materializeze spusele sale
prin faptele zilnice. Aţi citit cuvîntul Domnului Preşedinte Nicolae Ceauşescu rostit
la deschiderea noului an de învăţămînt, şi aţi observat că societatea pe care noi
o edificăm este o societate a muncii, în care fiecare cetăţean trebuie să participe
activ, în domeniul pentru care s-a pregătit, la opera generală de creştere a bună
stării poporului. Societatea noastră cere un om cu un orizont tot mai larg, cu o
privire cutezătoare, în stare să promoveze noul, cu hotărîre, în activitatea generală
consacrată progresului şi prosperităţii.
în continuare, P. C. Părinte Vicar a recomandat tinerilor seminarişti să cer
ceteze mai pe larg şi să mediteze mai profund la responsabilitatea slujirii preo
ţeşti, despre care a scris atît de frumos Sfîntul Ioan Gură de Aur.
în încheiere, P. C. a reînnoit binecuvîntările I. P. S. Mitropolit Iustin pentru
noul an de învăţămînt seminarial şi a urat profesorilor şi elevilor succese depline
în muncă, pentru ca roadele să fie la înălţimea condiţiilor create.
Serbarea a luat sfîrşit cu imnul patriotic Pe-al nostru steag, de Ciprian Po
rumbescu.
*
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La Seminarul teologic din Craiova. — Deschiderea festivă a cursurilor noului
an şcolar 1976— 1977 a avut loc marţi 12 octombrie 1976. în dimineaţa acestei zile,
în prezenţa I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, a profesorilor şi elevilor şcolii, a
fost oficiată%slujba sfintei liturghii de către P. S. Arhiereu Gherasim Piteşteanul,
vicarul Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, înconjurat de un sobor dintre preoţii pro
fesori ai Seminarului teologic şi preoţi şl diaconi deservenţi ai catedralei mitro
politane. Răspunsurile stranei au fost date de elevii seminarişti; predica zilei a fost
rostită de un elev din anul V.
La sfîrşitul Sfintei liturghii, s-au citit rugăciunile de implorare a ajutorului
Tatălui ceresc pentru începutul şi duaerea la capăt cu bune rezultate a muncii
didactice şi educative, atît de către elevi cît si de către profesori, în noul an şcolar
1976— 1977.
'
S-a intonat apoi îndătinatul polihroniu pentru Prea Fericitul Patriarh Justinian,
pentru I. P. S. Mitropolit Teoctist, pentru P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi Arge
şului, pentru P. S. Arhiereu Gherasim Piteşteanul, pentru conducătorii ţării noastre,
pentru profesorii şi elevii seminarului teologic din Craiova.
Programul festiv, desfăşurat în sala de festivităţi a Centrului mitropolitan, care
a cuprins cîntări bisericeşti, patriotice şi populare, poezii, interpretate de elevi, s-a
desfăşurat în prezenţa I. P. S. Mitropolit Teoctist, a P. S. Episcop Iosif, a P. S. A r
hiereu vicar Gherasim Piteşteanul, a PP. CC. Părinţi Consilieri eparhiali, a profeso
rilor şi elevilor Seminarului teologic şi a altor invitaţi.
în cuvîntul de deschidere rostit de P. C. Diac. prof. Const. Negoescu, directorul
şcolii, acesta a exprimat bucuria şi plăcuta emoţie a revederii dintre elevi şi pro
fesori la începutul unui nou an şcolar, hotărîrea de a munci cu perseverenţă şi
seriozitate pentru obţinerea de rezultate pe măsura aşteptărilor I. P. S. Mitropolit
Teoctist al Olteniei şi a P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi Argeşului, chiriarhii care
poartă de grijă direct de această şcoală teologică. Reliefînd înnoirile şi împlinirile
la nivelul întregului învăţămînt seminarial, P. C. Sa a înfăţişat apoi aspecte privind
strădaniile şi realizările de la Seminarul teologic din Craiova, pe linie administrativ-gospodărească pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dje studiu ale elevilor,
precum şi participarea acestora, în cursul vacanţei de vară, la aceste lucrări pe
şantierul şi în grădina şcolii.
In încheierea cuvîntării sale, Părintele director al Seminarului teologic şi-a
exprimat speranţa că «prin munca şi experienţa noastră, şi cu sprijinul neprecupeţit
de care ne bucurăm din partea conducerii noastre bisericeşti de care ţine nemijlocit
Seminarul teologic din Craiova, vom duce la bun sfîrşit lucrul pe care îl începem,
în noile condiţii create», — şi a adus omagiul de recunoştinţă şi mulţumire, din
partea profesorilor şi elevilor şcolii, I. P. S. Mitropolit Teoctist, P. S. Episcop Iosif
şi P. S. Arhiereu-vicar Gherasim Piteşteanul pentru participarea la această festivi
tate, cerîndu-le arhiereşti binecuvîntări pentru noul an şcolar.
în continuare, a luat cuvîntul P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi Argeşului, care
a spus printre altele : «începutul anului şcolar este un legămînt pe care elevii şi
profesorii îl fac în faţa preoţimii şi a ierarhiei că îşi vor îndeplini pînă la jertfelnicie îndatoririle şcolare. Nici unui elev şi nici unui profesor nu-i este i'ertat'să
invoce motive pentru neîmplinirea acestor sfinte îndatoriri... Frumoasele cîntări exe
cutate de corul seminariştilor, poeziile rostite aici, atît de frumos, sînt pentru mine
«untdelemnul sfînt» pe care voi l-aţi adus să umpleţi candela ce va trebui să lu
mineze ca o flacără vie în tot cursul anului şcolar. Candela este plină, untdelemnul
este din destul...
Dragi elevi, parohiile şi credincioşii care vă trimit aici vă aşteaptă să reveniţi
luminaţi, întăriţi în credinţă, devotaţi ţării şi vrednici slujitori ai Bisericii Ortodoxe
Române... Un preot bun este acela care are imprimate în fiinţa sa duhovnicească,
ca pe o monedă, aceste două feţe : credinţa strămoşească şi patria... Profesori, im
primaţi, deci, elevilor voştri, această dublă înfăţişare a unui viitor preot, iubindu-şi statornic patria şi credinţa lui strămoşescă. Aceasta va fi pentru noi cea mai
frumoasă răsplătire şi recunoştinţă».
Ultimul a luat cuvîntul I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei.
După ce a arătat că atmosfera festivă, «haina de sărbătoare pe care o îmbarcă
azi Seminarul teologic din Craiova» se împleteşte strîns cu 'bucuria pe care o simt
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toţi cei prezenţi: cei doi ierarhi ocrotitori şi purtători de grijă ai acestei şcoli, repre
zentantul Departamentului Cultelor, ca oaspeţi; profesorii şi elevii şcolii, în calitate
de gazde ; după ce a subliniat frumoasele cuvinte pline de învăţături ale P. S. Epis
cop Iosif, adresate elevilor cu prilejul noului an şcolar 1976— 1977, la care altă
dată participarea ierarhilor era un lucru rar, în general, ţinînd doar de domeniul
excepţiilor fericite — , I. P. S. Mitropolit Teoctist a ţinut să sublinieze că participarea
de fiecare dată a ierarhilor la aceste festivităţi şcolare dovedeşte — pe lîngă grija
permanentă faţă de elevi şi profesori, faţă de bunul mers al şcolii — , şi o «conti
nuitate şi plinătate» ; «dovedeşte participarea generaţiilor de slujitori la întreaga
viaţă a Bisericii». «Noi ierarhii Bisericii, sîntem — cu prilejul acestor momente festive,
ca cel de faţă — împreună cu cei ce vor deveni slujitorii de mîine ai sfintelor noastre
altare — care azi sînt elevi seminarişti — , precum şi cu cei care s-au ostenit altădată,
ca elevi, pe băncile acestei şcoli, unii din ei ajungînd azi profesori ai acestui seminar
teologic... Ştiind cu toţii cîtă grijă şi cît sprijin acordă Sfîntul Sinod formării sluji
torilor de mîine ai Bisericii, noi ne-am străduit să dăm expresie acestor preocupări şi
năzuinţe, astfel încît condiţiile de pregătire seminarială să fie cît mai prielnice». In altă
ordine de idei, dar în contextul permanentei purtări de grijă faţă de elevi şi de bunul
mers al procesului de învăţămînt, I. P. S. Mitropolit Teoctist s-a referit la lucrările în
curs de efectuare la Seminarul teologic pentru mărirea spaţiului de şcolarizare şi de
cazare, lucrări care se află într-un stadiu avansat.
Referindu-se la prestigiul de care se bucură Biserica Ortodoxă Română şi învăţămîntul nostru teologic în lumea creştină contemporană, I. P. S. Mitropolit Teoctist
a spus : «Mărturii în acest sens ne vin mereu şi de pretutindeni. In aceste ultime
saptămîni, de pildă, noi am fost vizitaţi aici, la Craiova, la centrul mitropolitan, la
unele mînăstiri şi biserici din eparhie, la Sfînta Episcopie a Rîmnicului şi Argeşului,
de unele solii ale Bisericilor de peste hotare, cum a fost, bunăoară, delegaţia con
dusă de I. P. S. Mitropolit Meletios din Argentina, arhipăstorul credincioşilor ortodocşi
de naţionalitate arabă din America Latină. Am avut apoi ca oaspete ales pe I.P.S. Emilianos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice la Geneva, pe lîngă Consiliul Ecumenic al
Bisericilor. A venit în ţara noastră, de asemenea, delegaţia Bisericii Siriene din India.
Toţi oaspeţii noştri au cuvinte de înaltă preţuire pentru Biserica Ortodoxă Română, cu
vinte de admiraţie pentru lucrarea ei actuală, ca şi pentru trecutul nostru bisericesc, pen
tru frumuseţile Ortodoxiei noastre, pentru existenţa atîtor sfinte altare multiseculare,
comori de artă religioasă românească pe pămîntul ţarii noastre, ca un dar dumnezeiesc
rar. Toţi au recunoscut ospitalitatea şi generozitatea poporului nostru. Ne bucurăm că
sîntem o Biserică, în familia Bisericilor Ortodoxe şi creştine, asemenea unei cetăţi neascunse, aflată deasupra muntelui (Matei V, 14). Asupra ei privesc mulţi ochi şi se
îndreaptă multe nădejdi din cîmpul larg al slujirii în duh ecumenic, în căutarea şi
aflarea răspunsurilor cerute nouă de viaţa contemporană».
Reluînd şi completînd ideea de mai-nainte a grijii pe care cei doi ierarhi titu
lari ai eparhiilor care alcătuiesc Mitropolia Olteniei o poartă Seminarul teologic
din Craiova, I. P. S. Mitropolit Teoctist a spus : «Legătura ierarhilor cu Seminarul
se desfăşoară în ritmul unei continui privegheri, pentru a cunoaşte nevoile şcolii
şi a o îndruma. Avem astfel un contact permanent cu aceste realităţi, un dialog
fructuos cu dascălii noştri. Atmosfera de lucru duhovnicesc-educativ creată, ajută
ca, în sufletele seminariştilor, să se întipărească adînc raţiunea legăturii strînse cu
autoritatea bisericească şi cu respectarea ei, pe de o parte, iar pe de alta, să le
imprime spiritul de responsabilitate faţă de enoria pe care o vor conduce.
Urmînd povaţa chiriarhală şi îndemnul profesorilor lor, viitorii slujitori ai alta
relor vor înţelege temeinic că un preot nu poate rămîne doar un liturghisitor, sau
numai un predictor de la amvonul său, ci el se va forma ca să fie un păstor atent
la latura practică a vieţii, să se dovedească şi bun gospodar, plin de chibzuinţă. Să
aibă spiritul treaz către chemările patriei, împlinind astfel totul în duhul adevă
ratului apostolat social. In acest înţeles, bogaţia spirituală la care s-a oprit în pre
dica sa elevul de astăzi, va fi tălmăcită şi în înţelesul că a da cu împrumut învă
ţătura şi sfatul presupune să şi aduni ca să ai de unde da. De aceea, este foarte
necesar ca un preot să aibă această bogăţie de simţire, de pregătire şi de responsa
bilitate deplină, pe măsura vremurilor în care trăim».
In ultima parte a cuvîntării sale, I. P. S. Mitropolit Teoctist s-a referit la noua
reorganizare a învăţămîntului seminarial, arătînd că : «Noutatea sub care se prezintă
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organizarea învăţămîntului nostru bisericesc, începînd cu acest an şcolar, despre
care s-a amintit aici, se inspiră tot din realităţile vieţii. Faţă de nivelul de pregătire
al celor ce vor intra de acum înainte în şcoala noastră — avînd la bază absolvenţa
a 10 clase — Seminarul teologic va av.ea o organizare separată de şcoala dei cîntăreţi bisericeşti, iar durata şcolarizării în Seminar va fi de patru ani. Ca urmare, şi
gruparea catedrelor va fi alta, avînd ca obiectiv pregătirea multilaterală a elevilor,
atît în domeniul teologic şi practic, cît şi în lărgirea orizontului istoric şi de cul
tură generală. Cu alte cuvinte, pregătirea doctrinară şi de slujire a altarului biseri
cesc se îmbină strîns cu aprofundarea trecutului nostru istoric în formarea spirituală
şi patriotică a viitorilor slujitori.
Şcoala de cîntăreţi bisericeşti va avea o durată de doi ani şi va pregăti sluji
tori pentru strană, după nevoile eparhiale.
In toată această lucrare de organizare şi îndrumare, am simţit totdeauna nu
numai comunitatea de vederi' şi colaborare deplină cu P. S. Episcop Iosif, dar şi
sprijinul concret, material, la propăşirea, an de an, a Seminarului nostru, iar actual
mente, pentru ridicarea construcţiei celei noi; sprijin pentru care exprimăm cuve
nita recunoştinţă P. S. Sale şi Consiliului eparhial al Sfintei Episcopii a Rîmnicului
şi Argeşului.
Rodul lucrării noastre la Seminarul teologic din Craiova ne îndatorează cu
sporită recunoştinţă şi mulţumire şi faţă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian,
iniţiatorul şi îndrumătorul învăţămîntului nostru bisericesc, în duhul înnoirilor pasto
rale şi al dragostei faţă de ţară şi popor.
Simţămintele noastre de recunoştinţă se îndreaptă, de asemenea, către Condu
cerea de stat şi către Onor Departamentul Cultelor.
Binecuvîntînd acest început de an şcolar, urăm dascălilor şi ucenicilor noştri,
elevii seminarişti, mult spor în lucrarea pe care o desfăşoară în ogorul oel sfînt al
lui Dumnezeu, dorindu-le roade bogate pentru Biserică şi pentru scumpa noastră
ţară.
încălziţi de astfel de gînduri şi nădejdi, să purcedeţi, dragi elevi şi profesori,
în noul an şcolar cu deplină încredere că noua îndrumare a învăţămîntului seminarial.şi privegherile chiriarhale vor aduce satisfacţia bunelor rezultate. Acest nou pas
pe care îl faceţi acum este, sperăm, şi un «legămînt» că vă veţi împlini datoria în
conştiinţa răspunderii pe care o aveţi faţă de noi. Este răspunsul vostru de recu
noştinţă pentru purtarea de grijă şi dragostea părintească a înalţilor voştri ierarhi,
este expresia întregului vostru devotament patriotic».
«JU

V

La Seminarul teologic din CIuj-Napoca — . Noul an şcolar 1976— 1977 a început
la 1 octombrie 1976, într-o atmosferă solemnă, printr-o rugăciune adresată Atotpu
ternicului ca să ajute corpului didactic şi elevilor în anul care începe. Slujba
sfinţirii apei mici şi Te-Deum-ul au fost săvîrşite de P. S. Episcop-vicar Iustinian
Maramureşanul, de P. C. Pr. O. Moraru, vicar administrativ şi de P. C. Pr. I. Petrovici, duhovnicul Seminarului teologic, după care P. S. Episcop-vicar a ţinut elevilor
o scurtă cuvîntare, îndiemnîndu-i să muncească cu rîvnă în timpul anului, pentru a
putea deveni preoţi vrednici.
Deschiderea festivă a noului an şcolar a avut loc în ziua de 4 octombrie 1976
în faţa unei asistenţe numeroase, fiind prezenţi I. P. S. Teofil, arhiepiscopul Vadu
lui, Feleacului şi Clujului, P. S. Iustinian, episcop vicar, P. C. Pr. Prof. I. G. Coman,
P. C. Pr. Consilier M. Colotelo din partea I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului,
Dl. Prof. Dr. Prof. Dr; Gereb Pal din partea Institutului teologic protestant din loca
litate şi alţi invitaţi.
Festivitatea a început cu rugăciunea Tatăl nostru şi cu imnul de stat al R. S.
România, după care elevul Dorin Crecan (anul IV) a recitat poezia proprie Ce-aţi
mai auzit despre daci. A luat apoi cuvîntul P. C. Pr. director Ioan Brie, care a su
bliniat hotărîrea tuturor profesorilor şi elevilor de a participa şi mai intens la efortul
general al ţării pentru continua ridicare şi prosperitate a naţiunii noastre. P. S. Sa
a subliniat că anul şcolar 1976— 1977 se va desfăşura sub augurul unei mari aniversări
patriotice, cea a centenarului războiului de independenţă, fiind şi anul în care Semi
narul teologic din Cluj-Napoca îşi serbează un sfert de veac de existenţă. în înche
iere P. C. Director a prezentat pe domnii D. Colotelo şi Al. Găină, absolvenţi ai
cursurilor de doctorat în teologie, numiţi profesori la Seminarul din Cluj-Napoca.
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După poezia Rugăciune de O. Goga, a luat cuvîntul I. P. S. Arhiepiscop Teofil,
care a pornit de la citirea unor versete din Sfînta Scriptură în care se sublinia că
mulţi oameni drepţi din Vechiul Testament, precum Enoh, Noe sau Moise, «au um 
blat cu Dumnezeu». Această «umblare cu Dumnezeu» trebuie să-i caracterizeze pe
toţi seminariştii, fiecare trebuind să vădească clipă de clipă că muncesc şi există în
prezenţa lui Dumnezeu. Trebuie să. ne gîndim în orice moment că Dumnezeu este
aproape şi că în clipele grele ne putem adresa Lui prin rugăciune cerîndu-I aju
torul de cîte ori sîntem în impas». Binecuvîntîndu-i pe elevi, I. P. S. Sa a urat tutu
ror succese în noul an şcolar, sănătate şi spor în însuşirea cunoştinţelor.
In continuarea cuvîntărilor P. S. Episcop-vicar Iustinian a subliniat în faţa
elevilor semnificaţia cuvintelor Mîntuitorului «Faceţi-vă ucenicii Mei», arătînd că ei
nu sînt doar nişte simpli şcolari, ci urmaşi ai Mîntuitorului, şi într-un fel împreunălucrători cu Sfinţii Apostoli». De
aceea, ei trebuie să cunoască cît se poate de bine
învăţătura Bisericii, deoarece nu poţi fi propovăduitor al cuvîntului lui Dumnezeu,
dacă nu-1 cunoşti tu mai întîi». în încheierea cuvîntării, P. S. Sa a îndemnat pe*
elevi să muncească cu perseverenţă după pilda strălucită a marilor bărbaţi ai Bise
ricii.
«Ca unul dintre vechii seminarişti ai Bisericii Ortodoxe Române» — a spus, luînd
cuvîntul P. C. Pr. Prof. I. Coman — insist în mod deosebit asupra însuşirii sfinţeniei
care trebuie să-l caracterizeze pe un preot. După cum ne arată şi Sfinţii Părinţi, fie
care creştin trebuie să se comporte în aşa fel încît oricînd să se poată înfăţişa îna
intea lui Hristos cu cugetul şi inima împăcate».
Seria cuvîntărilor a fost încheiată de P. C. Pr. Mihail Colotelo, care a adus binecuvîntarea I. P. S. Nicolae al Ardealului, îndemnîndu-i pe elevi să aibă încredere
desăviîrşită în ajutorul lui Dumnezeu şi să cultive cu deosebită osîrdie rugăciunea
către Atotputernicul.
Festivităţile s-au încheiat cu cîntarea religioasă Cu noi este Dumnezeu.
La Seminarul teologic clin Caransebeş. — Deschiderea festivă a noului an şco
lar 1976— 1977 a avut loc în ziua de 3 octombrie 1976. în dimineaţa acestei zile, în
Catedrala oraşului a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii de un sobor alcătuit din P. S.
Timotei Lugojanul, episcop-vicar mitropolitan, împreună cu P. C. Pr. Vasile Bărbuţ,
vicar administrativ, delegatul P. S. Episcop Visarion al Aradului ; P. C. Pr. Consi
lier Const. Comşulea de la centrul arhiepiscopal, şi cu preoţi profesori de la seminar
şi ai catedralei oraşului. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul şcolii,
dirijat de P. C. Diac. Nicolae Belean.* în cadrul Sfintei Liturghii, P.S. Episcop-vicar Ti
motei Lugojanul a'hirotonit ca diacon pe tînărul teolog Smion Găvan, pedagogul şcolii.
Predica rostită de P. S. Timotei s-a referit la pericopa evanghelică a zilei ; s-a
evidenţiat sensul milosteniei creştine, pornită din iubire, care ane o sferă largă şi un
caracter dezinteresat, angajînd întreaga persoană a credinciosului că.tre actele de
binefacere arătate semenului prin participarea activă la viaţa lui şi slujirea comu
nităţii din care face parte. Neavînd un caracter accidental, milostenia creştină rămîne
expresia dăruirii pentru satisfacerea nevoilor sufleteşti şi trupeşti ale semenilor
noştri.
în după-amiaza aceleiaşi zile a avut loc, în sala festivă a Seminarului teologic
programul artistic dedicat deschiderii noului an şcolar. început cu bucata corală Ru
găciune de I. Popescu-Pasărea, programul a continuat cu recitări de poezii şi inter
pretări de bucăţi corale, din care amintim : Iisus de Şt. O. Iosif, Deschideţi mari a
cerului porţi de Gltick, in execuţia corului şcolii, urmată de poezia Iubirea mea de
Pr. Teodor Sărac. După ce corul execută bucata Taina creştinătăţii, prelucrare de
N. Lungu, ia cuvîntul P. C. Diac. prof. Dorin Jacotă, directorul Seminarului teologic.
P. C. Sa arată că deschiderea festivă a noului an şcolar a început prin oficierea
Sfintei Liturghii cu participarea P. S. Episcop vicar Timotei Lugojanul, fapt care evi
denţiază grija înalţilor oblăduitori ai Seminarului teologic din Caransebeş, pentru
formarea multilaterală a viitorilor preoţi. La această părintească purtare de grijă se
adaugă şi noua structură de învăţămînt care intră în vigoare în acest an, Seminarul
incadrîndu-se
într-o înnoire capabilă să asigure corelaţia
suficientă dintre
studiu şi viaţă, a valorificării practice a cunoştinţelor dobîndite. în continuare, P. C.
Sa arată care sînt perspectivele creatoare ce trebuie să călăuzească activitatea în
B.O.R.
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noul an şcolar, prin împletirea muncii cu rugăciunea, prin activităţile de la cercu
rile de studii, prin acţiunile practice cu caracter gospodăresc etc. Rîvna lăudabilă a
elevilor şcolii, conlucrarea dintre cadrele didactice, ca şi ajutorul şi bunăvoinţa cen
trelor eparhiale sub oblăduirea cărora şcoala îşi desfăşoară activitatea şi a Depar
tamentului Cultelor, constituie chezăşia unei munci rodnice la seminarul nostru în
noul an şcolar. în acest cadru, Părintele director adresează şi urarea de succes noilor
profesori Ilie Sîrbu şi Victor Vodă, care terminînd cu rezultate meritorii Institutul
teologic din Sibiu s-au reîntors la şcoala pe care au absolvit-o cu mai mulţi ani în
urmă pentru a-şi valorifica talantul cu elan tineresc. Dorind acelaşi succes celorlalţi
profesori şi elevilor, Părintele director declară deschis noul an şcolar.
Corul elevilor seminarişti încheie programul artistic cu bucata Românie, ţara
mea de dor, de Mircea Neagu, după care, luînd cuvîntul, P. S. Episcop vicar Timotei
Lugojanul se face interpretul binecuvîntărilor arhiereşti pentru un început de an şco
lar din partea I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, a P. S. Visarion al Aradului şi
a P. S. Episcop Vasile al Oradiei, exprimînd în acelaşi timp încrederea chiriarhilor lo
cului şi nemijlociţii oblăduitori ai şcolii în activitatea rodnică ce urmează să se desfă
şoare în noul an de învăţămînt. în continuare, P. S. Sa exprimă, prin exemple plastice
şi sugestive, datoria celor care reiau activitatea la Seminarul teologic, profesori şi
elevi deopotrivă, ca, prin munca lor susţinută să fie vrednici să fructifice cu bogate
roade duhovniceşti şi cu tot devotamentul arătat patriei, societăţii din care facem
parte, că binecuvîntarea Sfîntului Apostol Pavel «harul, mila şi pacea lui Dumnezeu»
este vie şi lucrătoare în viaţa fiecăruia. în încheiere, P. S. Sa a exprimat simţă
minte de mulţumire şi recunoştinţă Conducerii noastre bisericeşti şi Departamentului
Cultelor pentru grija necontenită arătată bunului mers al învăţămîntului nostru teologic.
La Seminarul teologic special din Curte\a de Argeş. — Deschiderea festivă a
noului an şcolar a avut loc duminică 17 octombrie 1976, în prezenţa P. S. Timotei
Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, în calitate de delegat al Prea
Fericitului Patriarh Justinian. în dimineaţa zilei respective, la orele 9,30 în bisericaparaclis a Mînăstirii Curtea de Argeş, s-a oficiat slujba Sfintei Liturghii la care au
participat P. S. Episcop Timotei, profesorii Seminarului teologic împreună cu toţi
elevii, precum şi numeroşi credincioşi.
Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de P. S. Arhiereu Pavel Şerpe, pensionar
în mînăstire, împreună cu P. Cuv. Arhim. Chesarie Gheorghescu, directorul Seminaru
lui teologic, P. Cuv. Arhim. Dosoftei Florea, P. C. Pr. Gh. Petrescu şi P. C. Pr. Prof.
Gh. Şerban, spiritualul Seminarului teologic.
Răspunsurile stranei au fost date de elevii şcolii şi de către corul mînăstirii.
Predica zilei a fost rostită de dl. Prof. Dumitru Chiţimuş, avînd drept temă
pericopa Evangheliei de la Luca, VIII, 5— 15 — parabola semănătorului.
La terminarea slujbei Sfintei Liturghii, a avut loc îndătinatul Te-Deum de înce
put de an şcolar, P. S. Episcop-vicar Timotei a adresat, apoi, elevilor şi credincioşilor
un cald cuvînt de învăţătură. P. S. Sa a atras atenţia că Seminarul teologic special
de la Curtea de Argeş este aşezat într-un «pămînt bun» românesc şi deci elevii care
se instruiesc la umbra Basarabilor şi a Sfintei Mînăstiri se cade să aducă şi ei
roade cuvenite pe plan teologic şi social-patriotic, aşteptate de conducerea Bisericii
şi a Patriei noastre.
La orele 12,30 în prezenţa P. S. Episcop-vicar Timotei, a P. S. Arhiereu Pavel
Şerpe, a reprezentanţilor Departamentului Cultelor, a autorităţilor locale de stat şi a
altor invitaţi, precum şi a corpului didactic al şcolii, în calitate de gazdă, s-a des
făşurat programul artistic în sala de festivităţi a Seminarului teologic. Corul Semi
narului teologic a fost dirijat de P. C. Pr. Victor Frangulea, profesor de muzică.
După cîntarea Taina creştinătăţii, a luat cuvîntul P. Cuv. Arhim. prof. Chesarie
Gheorghescu, care, salutînd prezenţa înalţilor oaspeţi, a evocat momentele de bucurie
ale acestei sărbători de la începutul noului an şcolar. Adresîndu-se elevilor Semina
rului teologic, Părintele director a subliniat faptul că deschiderea acestui nou an
de studii la Curtea de Argeş este sub impresia săptămînii culturale desfăşurate la
Curtea de Argeş, între 11— 17 octombrie 1976, la care Seminarul teologic — elevi
şi profesori — a participat în mod activ. Audiind cu acest prilej oameni de seamă
ai culturii noastre contemporane, a spus P. Cuv. Sa, «am avut prilejul să ne împros
pătăm orizontul nostru de cunoştinţe istorice şi cultural-artistice privind trecutul
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poporului. Aceste manifestări reprezintă un moment de bucurie la începutul noului
an şcolar. Această bucurie este amplificată gîndindu-se la părinteasca purtare de
grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian care l-a delegat pe Prea Sfinţitul
Părinte Episcop-vicar Timotei să-l reprezinte la aceste festivităţi».
Adresîndu-se .elevilor, Părintele Director le-a spus că, avînd sprijinul Bisericii
viitorii preoţi, astăzi elevi la Curtea de Argeş, au misiunea sfîntă de a-şi însuşi cu
noştinţele teologice primite în această vatră străbună, precum şi datoria de a pre
dica cuvîntul Evangheliei credicioşilor ortodocşi români din Transilvania şi Banat.
Părintele Director a adus cuvenite mulţumiri autorităţilor bisericeşti şi civile
prezente la festivitabe, după care a urmat un scurt program artistic alcătuit din
bucăţi religioase şi patriotice, condus de P. C. Pr. Prof. Victor Frangulea, în colabo
rare cu Dl. prof. Nicolae Enescu.
După cuvîntul reprezentanţilor Departamentului Cultelor şi ai Consiliului popu
lar orăşenesc, sărbătoarea Seminarului teologic din Curtea de Argeş s-a *încheiat cu
aprecierile prezentate de P. S. Episcop vicar Timotei Lugojanul, care a arătat că
deschiderea oficială a cursurilor Seminariale coincide cu sfîrşitul urnei bogate săptămîni culturale argeşene, în care au avut loc interesante manifestări culturale,
menite să completeze — pentru elevii seminarişti — hrana spirituală primită din
Sfînta Scriptură, din Sfinţii Părinţi şi din datina noastră strămoşească.
In altă ordine de idei, vorbind despre Apostolatul social, Prea Sfinţia Sa spune
că Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în această vastă operă, defineşte liniile
pe care trebuie să le urmeze un preot pentru a fi bun atît ca preot cît şi ca ceţăţean.
«Avînd legătura verticală cu Dumnezeu şi orizontală cu semenii noştri, cum a subli
niat Părintele Director, ne vom da seama de ceea ce este bine şi de ceea ce este
rău, vom putea deveni buni preoţi şi buni cetăţeni», a spus P. S. Sa.
In încheiere, P. S. Episcop-vicar Timotei Lugojeanul cere elevilor să-şi dea
toată silinţa ca şi acest an să-l termine cu bine, cu rezultate la studii şi la conduită
cît mai frumoase, demne de nişte adevăraţi slujitori ai Bisericii noastre Ortodoxe,
legaţi strîns şi de misiunea altarului, dar şi pe deplin convinşi şi conştienţi şi de
îndatoririle lor de vrednici fii ai patriei şi ai poporului român din care fac parte ca
cetăţeni.
La sfîrşit, P. Cuv. Părinte Director a dat citire telegramelor adresate Prea Feri
tului Părinte Patriarh Justinian şi D-lui Gheorghe Nenciu, Vicepreşedintele Departa
mentului Cultelor.
A urmat apoi o agapă frăţească.

DESCHIDEREA CURSURILOR DE ÎNDRUMARE MISIONARĂ
ŞI PASTORALĂ A CLERULUI
Cursurile de îndrumare misionară şi pastorală a clerului din Biserica Ortodoxă
Română, seria a 62-a, au fost programate anul acesta să se desfăşoare la Sibiu şi
la Curtea de Argeş, între 16 august şi 15 septembrie.
La Curtea de Argeş, s-au prezentat preoţi, veniţi din toate eparhiile Patriarhiei
Române, ca să-şi împrospăteze cunoştinţele teologice şi pastorale, pentru ca activita
tea lor să fie mai rodnică şi mai corespunzătoare vremurilor noastre.
Pentru deschiderea festivă a cursurilor, care a avut lor la 21 august, Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Justinian a delegat pe I. P/ S. Teoctist, arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei. Solemnitatea a început în paraclisul Mînăstirii Curtea
de Argeş, unde un, sobor format din preoţii cursanţi a oficiat slujba utreniei şi a
Sfintei Liturghii, în prezenţa I. P. S. Mitropolit Teoctist. La sfîrşitul slujbei Sfintei
Liturghii, s-a săvîrşit un Te-Deum de către P. C. Pr. Conf. Constantin Galeriu de la
Institutul teologic universitar din Bucureşti, înconjurat de soborul de preoţi şi dia
coni dintre cursanţi.
La orele 11,30 preoţii cursanţi, întruniţi în sala festivă a Seminarului teologic
special, aşteaptă sosirea delegaţiei şi a oaspeţilor prezenţi la festivitate. I. P. S. M i
tropolit Teoctist soseşte însoţit de Dl. Iulian Sorin, director în Departamentul Cultelor,
de P. S. Arhiereu Pavel Şerpe. Mai sînt prezenţi profesori, protoierei, preoţi, călu
gări şi alţi participanţi.
P. C. Pr. Prof. Mircea Chialda, rectorul Institutului teologic universitar din
Bucureşti, rosteşte cuvîntul de deschidere. P. C. Sa subliniază rostul şi importanţa
cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală, precum şi grija permanentă faţă de
ele a Sfîntului Sinod, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian.
Corul preoţilor cursanţi intonează Rugăciune, cîntare bisericească armonizată de
Anton V. Uncu. Urmează apoi cuvîntul din partea preoţilor cursanţi, rostit de P.C. Pr.
Costică Mohonea, consilier la Sfîntă Arhiepiscopie a Tomisului şi a Dunării de Jos.
P. C. Sa dă glas simţămintelor celor prezenţi la aceste cursuri şi făgăduieşte, în nu
mele tuturor, că «tot ce vom cunoaşte şi aprofunda aici, vom sădi cu zel preoţesc
în inimile credincioşilor noştri din parohiile de unde venim». în continuare, corul
preoţilor cursanţi, sub conducerea P. C. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu de la Insti
tutul teologic din Bucureşti prezintă un frumos program, alcătuit din cîntări biseri
ceşti, cîntece folclorice şi patriotice.
Dl. Drector Iulian Sorin aduce tuturor celor prezenţi un cald salut din partea
Departamentului Cultelor.
în această înălţătoare atmosferă, ia cuvîntul I. P. S. Mitropolit Teoctist, care
spune printre altele :
«împărtăşesc, alături de toţi cei care au luat cuvîntul, bucuria acestei reîntîlnirif/ la deschideriea cursurilor de îndrumare pastorală şi misionară, ale căror roade
au fost atît de îmbelşugate slujirii altarelor noastre străbune. Am ascultat cu luareaminte cuvîntările rostite, din care am desprins cu deosebită satisfacţie gîndurile
care vă stăpînesc şi maturitatea cu care aţi păşit la această lucrare nouă. Părintele
consilier Mohonea de la Sfîntă Arhiepiscopie a Tomisului şi Dunării de Jos, a tăl
măcit fidel entuziasmul şi încrederea preoţimii în necesitatea îmbogă.ţirii cunoştinţelor
teologice şi pastorale, în dorinţa vie de a păşi pe o treaptă superioară a îndeplinirii
îndatoririlor legate de misiunea preoţească. Am reţinut, de asemenea, ataşamentul
fidel, dragostea şi recunoştinţa tuturor celor de faţă, îndreptate cu multă căldură
către pilduitoarea lucrare a Prea Fericitului Patriarh Justinian, a cărui inimă de părinto
bate, pentru toţi fără încetare, la înţeleapta chivernisire duhovnicească, gospodă
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rească şi socială a tezaurului nemuritor al Sfintei noastre Biserici, din care faceţi
parte şi Prea Cucerniciile Voastre, slujitori ai catedralelor şi ai locaşurilor de
dreaptă închinare din patria noastră.
Prezent în aceste înălţătoare clipe, prin rostul şi cuvîntul meu, Prea Fericirea
Sa vă întîmpină cu afecţiunea Sa părintească, bucurîndu-se de a vă şti tot aşa de sîrguitori şi aici, prin participarea la întregul program, ca şi la parohiile Cucerniciilor
voastre. Din acest prisos de dragoste, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian binecuvîntează strădania părinţilor profesori, în frunte cu Părintele rector Mircea Chialda,
precum şi grija administrativă a Părintelui Arhim. Chesarie, directorul Seminarului
teologic special încredinţat că şi preoţimea din seria a 62-a va dobîndi, astfel, cele
mai frumoase rezultate ca şi seriile anterioare.
Transmiţîndu-vă tuturor aceste dorinţe şi nădejdi din partea Prea Fericitului
Patriarh Justinian, socotesc necesar să poposesc asupra unor cerinţe de o mare
importantă pentru rodnicia strădaniilor pastorale şi anume, acele metode şi acţiuni,
care să-l ţină pe preot în actualitate. De altfel, conţinutul bogat şi variat al pro
gramei analitice către acest scop tinde. Şi însăşi iconomia cursurilor de îndrumare
pastorală* şi misionară tot acest lucru îl urmăreşte. E îndeobşte foarte cunoscut că
prospeţimea învăţăturii evanghelice şi înţelepciunea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii îşi
dovedesc neîncetat marea lor actualitate — aşa cum a arătat-o experienţa veacurilor
de viaţă creştină, de la Mîntuitorul pînă la noi.
Tălmăcind gîndul acesta, aş cuteza să văd în activitatea noastă pastorală ac
tuală şi în primul rînd o cît mai desăvîrşită identitate între Adevărul dumnezeiesc, pe
care noi sîntem hărăziţi să-l vestim şi însăşi viaţa nouă, a noastră personală şi a fami
liei noastre. Adevărul atît de actual formulat de marele Apostol Pavel, cel atît de stră
lucitor în îndrumările pastorala date ucenicului său Timotei şi rostit de fiecare candidat
în cele mai zguduitoare clipe, înainte de punerea mîinilor întru preoţie» (I Tim. V, 22),
trebuie să ardă necontenit inima slujitorului sfîntului altar căci dacă nu ştie cineva
să-şi rînduiască a sa casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu» (I Tim. II, 3).
Dacă la primele serii ale acestor cursuri se insista asupra eforturilor de a se
curăţi zgura trecutului, după mai bine de două decenii şi jumătate, Biserica noastră
se află în lucrarea ei călăuzitoare şi sfinţitoare pe noi şi luminoase trepte de acti
vitate. însăşi condiţiile sociale din ţara noastră s-au schimbat în profunzime. Hărni
cia şi avîntul creator al întregului popor român şi-au pus pecetea progresului şi fru
mosului pe toate epocalele lui înfăptuiri.
Spre deosebire de seriile mai vechi, în faţa noastră, la aceste cursuri, avem preoţi
tineri. însufleţiţi de importanţa acestei statutare îndatoriri, lumina feţelor Cucerniciilor
voastre dă la iveală elanul şi robusteţea sufletească, conştiinciozitatea şi pătrunderea
misiunii sfinte pe care aţi îmbrăţişat-o la chemarea lui Hristos şi pe care doriţi din tot
sufletul şi din tot cugetul să o slujiţi cum se cuvine. Prin aceste statornice simţăminte,
prin convingerea că- veţi cîştiga belşug de roade, prin această nobilă muncă de zi cu
zi, dovediţi că sînteţi actuali, după îndemnurile sfintei noastre Biserici. Şi e firesc să
fie aşa, deoarece toţi sînteţi rodul actualelor întocmiri bisericeşti, instruiţi şi formaţi
în pepinierele proprii ale Bisericii Ortodoxe Române, prin efortul şi multa purtare de
grijă a Sfîntului Sinod în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Justinian. Este, drept aceea,
o mare bucurie pentru noi de a şti că, an de an, atît la Bucureşti cît şi la Sibiu, noi serii
de «apostoli» ai Domnului îşi împrospătează cunoştinţele lor şi metodele pastorale în
centrele acestea străvechi de cultură şi viaţă creştină ortodoxă». Este de mare impor
tanţă lucrul acesta, fiindcă vă înfăţişaţi avînd o agonisită teologică şi pastorală recentă
de la absolvirea Seminarului sau a Institutului teologic. Munca de aici şi inerentele efor
turi intelectuale le veţi birui uşor la vîrsta tînără la care vă aflaţi. Acum dorinţa de a
cunoaşte mai mult, de a şti mai bine, setea de îmbogăţire a activităţii cu noi experienţe,
de a te avînta în problemele contemporane, ale ecumenismului, toate acestea dobîndesc
acum un avînt deosebit. Bizuiţi-vă deci cu încredere pe aceste forţe care vă vor răsplăti
activitatea cu mari şi statornice satisfacţii. Cele 12 volume de Apostolat social, confe
rinţele protopopeşti, cursurile de îndrumare avînd un fond sănătos şi trainic pentru
drumul acesta, pe care aţi venit să-l faceţi aici timp de o lună de zile, vă vor lumina
paşii. Este important de a cunoaşte aceste realităţi şi de a medita la ele. Sfinţiile
Voastre numai în aceste cîteva zile aţi putut lua cunoştinţă de frumuseţea temelor,
a problemelor actuale care sînt, pe care le-am auzit evocîndu-se astăzi, în cuprin-
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zătoarea cuvîntare a P. C. Pr. Prof. rector Mircea Chialda. Am avut totdeauna plă
cerea să aud felul în care sînt ele recepţionate de către cucerniciile voastre, fapt căruia
i-a dat expresie Părintele Mohonea în mod matur, într-un mod responsabil. La acestea,
s-a adăugat buchetul de gînduri atît de vii, atît de mobilizator rostite astăzi în faţa
noastră, de Dl. Director al Departamentului Cultelor, Iulian Sorin. Aş dori să-i
mulţumesc pentru cuvîntul şi consideraţiile atrăgătoare şi profunde, referitoare la
actualitatea lucrării preoţimii noastre, şi pentru încredinţarea că slujitorii Bisericii
Ortodoxe Române vor sprijini şi în viitor eforturile ce se depun pentru edificarea
vieţii noi în patria noastră.
Sfinţiile voastre aveţi suficiente cunoştinţe, suficientă experienţă ca să apreciaţi
cît de mult valorează pentru noi, cîtă preţuire înseamnă pentru noi Biserica Ortodoxă
Română, nu numai cu acest prilej, nu numai în acest loc, mai cu seamă, ci şi pînă
în cele mai înalte locuri, unde se exprimă aceste gînduri, pentru că Biserica părinţilor
şi strămoşilor noştri a fost în toate veacurile o Biserică slujitoare. Din negura vre
murilor imaginea preotului luminator al minţii, jertfelnic pentru obşte, chipul călugărului
tipograf cărturar, is/îrguincios deopotrivă în propovăduirea credinţei strămoşeşti şi în
apărarea gliei străbune, ne apar mereu în minte, în dragostea şi în respectul nostru.
Biserica Ortodoxă Română, deci, are rădăcinile ei adînc ancorate în această istorie
bogată, de unde sorbim cu toţii, ca dintr-un izvor nesecat, elan şi încredere.
Să fim următorii acestor frumuseţi şi să agonisim iscusinţa de a le promova
prin activitatea noastră. Ceea ce veţi auzi la prelegerile cuprinzătoare ale Părinţilor
Profesori, ceea ce veţi izbuti să vă împropriaţi din trecutul luminos şi mai ales, prin
prezentul vieţii avîntate, în dangătul clopotelor voievodale, aici la Curtea de
Argeş, va fi încă şi mai folositor şi vă va prinde şi mai mult rîvna de a sluji Biserica
noastră străbună, poporul şi patria scumpă. Pe această vatră sfîntă, ctitorită de marele
iubitor de cultură, Neagoe Vodă, vă întîlniţi cu fraţii slujitori ai altarelor ortodoxe
din Transilvania, lucru scump şi valoros în cunoaşterea şi apropierea reciprocă»
în împletirea aceloraşi dorinţe de a vă îmbunătăţi lucrarea pastorală şi păstrarea
unităţii dreptei credinţe.
Fiecare aduce şi împărtăşeşte şi celorlalţi din propria sa experienţă pastorală şi toţi
într-un cuget luaţi din belşugul de lumină şi îndrumare actuală pe care ni-1 oferă
aceste cursuri de îndrumare. Vă veţi da seama că scrisul bisericesc, de o mare actu
alitate, care umple paginile revistelor noastre teologice, este deosebit de necesar
pentru a-1 ţine pe preot în pasul contemporaneităţii. De aceea, biblioteca personală,
zăbava cu lectura zilnică, respectul faţă de carte îngemănate cu corectitudine, dăruire
şi dragoste frăţească, faţă de enoriaşi, alcătuiesc criterii temeinice ale slujitorului
vrednic de sfîntă sa chemare. Astfel, el nu va rămîne nepăsător faţă de starea
sfîntului locaş în care aduce jertfa cea mîntuitoare, el nu va trece cu vederea as
pectul cimitirului, locul de veşnică odihnă al tuturor celor scumpi parohiei sale şi
nu va lăsa pradă degradării cărţile le slujbă, icoanele, veşmintele, obiectele de cult
preţioase, valori inestimabile ale patrimoniului nostru naţional. Punîndu-le la inimă,
clerul nostru împlineşte una din c£le mai de preţ îndatoriri strîns legate de misiunea
lui bisericească şi, în acelaşi timp, dovedeşte prin graiul faptelor ataşamentul pentru
păstrarea comorilor de artă ale înaintaşilor noştri.
Gîndul că sînteţi fii şi slujitorii unei Biserici, Biserica Ortodoxă Română, cu
noscută pe toate meridianele globului pămîntesc, prin scrisul şi participarea ei la
rezolvarea marilor probleme ale ecumenismului contemporan, să vă sporească rîvna
şi dragostea în activitatea P. C. voastre. în larga şi rodnica lucrare a ierarhilor
şi profesorilor, desfăşurată peste hotare, în repetatele cuvinte de preţuire şi apreciere
ale conducătorilor de Biserici şi ale tuturor celor ce poposesc în ţara noastră să vă
vedeţi fiecare dintre Dv. cu vredniciile şi realizările proprii. Toate acestea ne sînt
scumpe, fiindcă ele constituie frumuseţi permanente, pe care le adăugăm strălucirii
celor din trecut.
Dăruirea, abnegaţia şi conştiinţa angajării personale — trăsături ale epocii
actuale de nemuritoare înfăptuiri — se cade, de asemenea, să împodobească fiinţa
şi strădania preotului. înfăţişîndu-se astfel credincioşilor, cuvîntul rostit de preot
din uşile. împărăteşti sau de pe amvon va avea tărie şi le va sădi convingeri bine
făcătoare.
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Deschiderea cursurilor în preajma sărbătorii naţionale a poporului nostru, 23
August, aminteşte de jertfele mari cu care s-au dobîndit deplina libertate, indepen
denţa şi suveranitate naţională. Ştim cît de scumpe sînt aceste-cuceriri pentru teme
liile trainice aşezate vieţii prospere şi luminoase, temelii pe care se înalţă sub ochii
noştri măreţul edificiu al societăţii noastre multilateral dezvoltate. Ca fii ai harnicului
nostru popor, pentru care unitatea de cuget şi de faptă constituie coroana muncii
şi cuvîntului său creator, să* fim fericiţi că, prin sprijinul nostru statornic şi hotărît
al tuturor acţiunilor obşteşti, aducem prinosul devotamentului şi patriotismului nostru
fierbinte.
împărtăşim
zi de zi entuziasmul unor noi înfăptuiri şi bucuria că înaltele prin
cipii de colaborare şi apropiere, de respect reciproc şi suveranitate naţională, — ca
înlăturarea primejdiei unor focare de neînţelegeri — pentru promovarea păcii sînt
făcute cunoscute şi susţinute cu prestigiu şi ecou crescînd de către înţeleptul şi
neobisitul preşedinte al României, Domnul Nicolae Ceauşescu.
Iată cadrul bogat în învăţăminte, experienţe şi trăire, care vi se deschide aici.
Sînt încredinţat că veţi şti să folosiţi timpul, îmbogăţindu-vă cunoştinţele necesare
unui slujitor în zilele noastre, aşa cum arăta limpede, în cuvîntul său, Dl. Director
Iulian Sorin, delegatul Departamentului Cultelor. Mulţumindu-i în numele Prea Feri
citului Patriarh Justinian, îl rog să încredinţeze pe Domnul Vice-preşedinte Gheorghe
Nenciu, că vom depune eforturi sporite în păstrarea unităţii de credinţă, convinşi
că prin aceasta sprijinim unitatea de muncă şi de viaţă a poporului nostru, hotărît
să păşească rodnic pe cele mai înalte trepte ale culturii, tehnicii şi civilizaţiei.
In aceste simţăminte implor harul şi ajutorul lui Dumnezeu asupra întregii
activităţi de la aceste cursuri şi doresc corpului profesoral şi preoţimii mult spor în
această frumoasă muncă şi roade îmbelşugate, spre mulţumirea tuturor».
în încheierea acestui program, P. C. Pr. Prof. Mircea Chialda, rectorul Institu
tului teologic din Bucureşti, a exprimat respectuoase mulţumrii I. P. S. Mitropolit
Teoctist pentru prezidarea festivităţii, dînd totodată cuvenitele încredinţări
către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, către conducerea Departamentului Cultelor
despre atenta lucrare ce se va desfăşura în îndrumarea preoţilor cursanţi, spre folosul
activităţii lor pastorale şi obşteşti.

A 28-A C O N F E R I N Ţ Ă T E O L O G I C Ă
INTERCONFESIONALĂ DE LA SIBIU
La 28 octombrie 1976 a avut loc la Institutul teologic ortodox din Sibiu, cea de a
28-a Conferinţă teologică interconfesională cu tema generală: «Comunitatea concili
ară», la care au participat profesori teologi ortodocşi, romano-catolici şî protestanţi.
Au participat de asemenea I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, P. S. Episcop
Vasile al Oradiei, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi Episcopivicari ai eparhiilor ortodoxe, Dl. Episcop Albert Klein al Bisericii Evanghelice C.A., Dl.
Episcop Paul Szedressy al Bisericii Evanghelice S.P., delegaţi ai Centrului patriarhal
şi ai Eparhiilor, profesori de la Seminariile teologice şi alţi invitaţi.
Prezidiul Conferinţei a fost alcătuit din : P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal, Pr. Prof. Mircea Chialda, rectorul Institutului teologic din Bucureşti,
Rev. Prof. Ioszef Nemeczek, rectorul Institutului teologic romano-catolic din Alba
Iulia, Prof. Kâroly Rapp, rectorul Institutului teologic protestant unic din Cluj-Napo
ca, Pr. Prof. Grigorie Marcu, rectorul Institutului teologic ortodox din Sibiu, Pr. Prof.
Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic din Bucureşti, Prof. Hermann Bin
der, prorectorul Institutului teologic protestant unic, secţia luterană Sibiu şi protodiac.
Prof. Constantin Voicu, prorectorul Institutului teologic din Sibiu.
Cuvîntul de deschidere a fost roşit de Pr. Prof. Grigorie Marcu, rectorul Institu
tului teologic din Sibiu.
Prima parte a Conferinţei, prezidată de Prof. Kâroly Rapp, rectorul Institutului
teologic protestant unic de grad universitar din Cluj-Napoca, a constat din prezenta
rea referatelor.
Comunitatea conciliară în Mişcarea ecumenică şi poziţia Bisericilor creştine din
ţara noastră, a fost prezentat de Protodiac. Prof. Constantin Voicu, prorectorul Institu
tului teologic ortodox din Sibiu.
în prima parte, autorul, plecînd de la realitatea creştinătăţii dezbinate, ca rană
în Trupul lui Hrisos, a arătat necesitatea refacerii unităţii creştine, cu precizarea pozi
ţiei ortodoxe asupra intercomuniunii aceea că nu se poate trece la aceasta fără reali
zarea unităţii în credinţă. .în partea a doua, a analizat ideea de conciliaritate, aşa cum
a fost definită de E.B.E., la Salamanca 1973 şi la Nairobi 1975, apoi de Biserica Romano-Catolică, pentru a prezenta în final punctul de vedere ortodox asupra conciliarităţii
şi comunităţii conciliare.
în partea a treia, a prezentat poziţia Bisericilor din România faţă de comunita
tea conciliară, în special în conferinţele teologice interconfesionale, de la Bucureşti,
februarie 1975, cînd s-a ajuns la concluzia că comuniunea euharistică este prin exce
lenţă o comuniune eclezială, a cărei premisă şi condiţie esenţială este unitatea de
credinţă, şi din mai 1976, cînd s-a ajuns la concluzia că, din punct de vedere ortodox,
realizarea ei presupune împlinirea prealabilă a unităţii de credinţă printr-un acord
realizat, nu prin convergenţă, prin reconcilierea sau împăcarea punctelor doctrinare
diferite, ci prin convergenţa tuturor Bisericilor creştine prin unitatea de credinţă a
Bisericii apostolice.
Primul coreferat, cu titlul Comunitatea conciliară interpretată de Mişcarea ecu
menică în lumina teologiei reformate, a fost prezentat de Prof. Christoph Klein de la
Institutul teologic protestant, secţia luterană, din Sibiu.
în prima parte, autorul a tratat originea şi formarea noţiunii de comunitate con
ciliară — dezvoltarea ei înainte de Nairobi, mai ales în reuniunile de la Louvain 1971
şi Salamanca 1973 ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor, şi, apoi, comunitatea con
ciliară la Adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericior de la Nairobi, în
raportul Secţiei a Il-a.
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In partea a doua s-a ocupat de comunitatea conciliară în lumina teologiei refor
matoare, analizînd Conciliul la Luther şi în teologia protestantă a prezentului, conciliaritatea şi comunitatea conciliară ca model actual al unităţii Bisericii şi prezentînd
interpretări cultice cu privire la noţiunea de comunitate conciliară ca idee condu
cătoare indicată pe viitoarele strădanii după unitate.
Al doilea coreferat, cu titlul Sobornicitate, conciliaritate şi sinodalitate, a fost
prezentat de Pr. Lector Dumitru Radu de la Institutul teologic din Bucureşti. Referatul
a fost alcătuit în colaborare cu Pr. Lect. C. Galeriu.
In prima parte, s-a analizat conceptul ortodox de sobornicitate, arătîndu-se că
temeiul ei este Hristos, că este legată de interesele Bisericii, că îmbină armonios par
ticularul cu universalul, că fiecare Biserică Ortodoxă autocefală este sobornicească,
că aceasta se realizează prin Hristos şi Sfîntul Duh, că» implică apărarea adevărului
dumnezeiesc integral, că este deschisă dialogului. în partea a doua s-a analizat comu
nitatea conciliară cu elementele sale 'definite la N airobi; recunoaşterea reciprocă de
către Biserici a membrilor şi ministeriilor lor, noua identitate globală a Bisericilor,
realizată prin convergenţă şi conciliere, precum şi reuniunile conciliare. în .încheiere,
vorbitorul a prezentat noţiunea de sinodalitate şi de Sinod din punct de vedere orto
dox, insistînd -asupra receptării hotărîrilor sinodale ecumenice de către întreaga Bise
rică.
Partea a Il-a a conferinţei, prezidată de Pr. Prof. Rector Mircea Chialda (Bucu
reşti) a constat din discuţii pe marginea referatelor şi concluziît
După discuţii, la care au luat parte ierarhi şi teologi de la cele trei Institute teo
logice, concluziile Conferinţei au fost sintetizate de P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal.
P. S. a spus :
«Aş vrea, înainte de a intra în formularea propriu-zisă a concluziilor, să vă*
transmit tuturor salutările şi binecuvîntările Prea Fericitului Părinte Patriarh Justi
nian, care şi de data aceasta, ca şi întotdeauna pînă acum, este foarte interesat şi
urmăreşte îndeaproape modul cum se desfăşoară conferinţele noastre teologice inter
confesionale.
Tema celei de a XXVIII-a Conferinţe interteologice interconfesionale, a fost foar
te dificilă. Dificilă, pentru că a fost aruncată pe arena speculaţiilor teologice înainte
de a i se preciza conţinutul, pentru că este o temă neelaborată.
Mandatul dat de Nairobi Bisericilor la cea de a V-a Adunare Generală, a fost
acesta : «Cerem Bisericilor să permită să se întreprindă, cu grijă, un studiu şi o eva
luare a noţiunii de comunitate conciliară, ca definiţie a unităţii Biserici».
Studiul ar urma să clarifice diferitele sensuri care se dau Bisericii locale, ca şi
relaţiile acesteia cu realitatea plenară, a Bisericii. In executarea acestui mandat ne
aflăm aici, spre a încerca, deci, o definiţie şi o evaluare a acestui concept propus ca
formulă a unităţii Bisericii.
Vom constata, de la Început, că noţiunea n-a fost definită de un consens ecume
nic, înainte de a fi lansată. Ea se vrea totuşi plină de conţinut ecumenic. A V-a Adu
nare generală a C.E.B., a preluat-o aşa cum venea ea — imprecisă, nebuloasă, nede
finită, neclarificată — şi tot aşa ne-a transmis-o şi nouă.
în Consiliul Ecumenic al Bisericilor există pretenţia ca activitatea sa e uneori
şi profetică. Noţiunea în cauză, se vrea, într-un fel, profetică, dar aceasta ne dă de
lucru, ca s-o pricepem şi să vedem dacă într-adevăr este profetică şi dacă o putem
folosi, dacă poate deveni instrument de lucru în viitoarele întîlniri ecumenice.
Cum am spus, tema este dificilă pentru că este neelaborată, imprecisă* şi fără în
doială, ceea ce voi spune eu, în concluzie, ca şi ceea ce aţi spus de fapt, dumneavoa
stră poartă semnul nedumeririi. Vom încerca, totuşi, plini de bunăvoinţă, să scoatem
şi ceva bun din ea şi să vedem dacă cu adevărat o putem folosi ca instrument de lucru
în viitor.
Colocviul de la Salamanca, din martie 1973, a dat următoarea definiţie comuni
tăţii conciliare, recunoscuta, de altfel, şi de o altă consultaţie ortodoxă, cea din Creta,
din martie 1975. Aţi mai auzit-o citată aici în referatul pr. Lector D. Radu. Eu am s-o
citez din nou pentru că este foarte important să plecăm de la lucruri cît mai precise.
Spune aşa Colocviul de la Salamanca: «Biserica cea una trebuie să fie înfăţişată ca o
comunitate conciliară de biserici locale autentic unite. In această unitate conciliară
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fiecare biserică locală posedă, în comuniune cu celelalte plenitudinea catolicităţii şi
mărturiseşte aceeaşi credinţă apostolică. Biserica locală recunoaşte că celelalte bise
rici fac parte din aceeaşi Biserică a lui Hristos şi că inspiraţia lor provine de la ace
laşi Duh Sfînt».
In linii generale, aşa cum a făcut şi Consultaţia ortodoxă din Creta, definiţia
aceasta poate fi acceptată. Un singur lucru rămîne neclar. De ce această definiţie
defineşte o comunitate conciliară şi nu Biserica ? Se pune, oare, semnul egalităţii
între Biserică şi comunitatea conciliară? Şi dacă da, de ce ? De ce nu teste suficientă
denumirea de Biserică ? Nu cumva aici este un subterfugiu care ascunde capcane ?
Iată de ce se impune o cercetare atentă. Tocmai din pricină că noţiunea este nouă
şi neelaborată suficient.
Personal, cred că Consultaţia din Creta din 197;5, n-a considerat acest aspect al
problemei şi s-a pripit cînd a acceptat un concept, neclar.
Să vedem ce a reuşit să facă în această privinţă Conferinţa noastră de astăzi.
Ce a reieşit din referatele susţinute şi din intervenţiile în legătură cu referatele pe
această temă.
Voi aprecia, în primul rînd identitatea punctelor de vedere exprimate în cele trei
referate principale. Ţin să vă mărturisesc că am fost destul de îngrijorat, înainte de
a veni la această Conferinţă interteologică, pentru că — spun deschis — mă temeam
că referatul prof. protestant Klein, de data aceasta, va fi mult diferit de cele orto
doxe. Pentru că experienţa ne arată că multe Biserici protestante realizează un fel
de comunitate conciliară. De aceea, am fost foarte recunoscător prof. Klein, pe care
l-am ascultat cu interes, cînd am auzit că a ţinut seama de întreg contextul creştin,
atunci cînd a meditat personal asupra acestei teme. Astfel că, de la bun început, cu
bucurie, vreau să fac menţiune despre această identitate de păreri în modul cum a
fost tratată comunitatea conciliară de către cei trei vorbitori principali.
După cum aţi văzut, s-au făcut încercări de a descoperi ceva pozitiv, în această
noţiune. Au fost însă şi reacţiuni negative. Pr. Voicu, spre exemplu, acceptă provo
carea de la Nairobi, dar o cercetează critic făcînd diferenţa precisă între ceea ce
poate fi o comunitate conciliară şi ce este de fapt în lumea creştină de azi. Termenul
de comparaţie este Sinodul Ecumenic, deocamdată irealizabil la nivel pancreştin. S-a
făcut menţiunea că, chiar acum, în aceste momente, se pregăteşte un Sfînt şi Mare
Sinod Ortodox care va fi o comunitate conciliară şi va fundamenta o comunitate
conciliară de Biserici Locale, dar ortodoxe. Acest lucru l-a remarcat şi Pr. Prof. Rămureanu atunci cînd s-a referit la episcopatul sacramental, ca o condiţie sine qua
non a unei comunităţi conciliare. Fără aceasta nu putem justifica o comunitate con
ciliară.
Dl. prof. Klein, diferenţiază comunitatea conciliară de conciliu şi arată foarte
bine cum la Nairobi s-a deplasat accentul de pe conciliu considerat ca noţiune fără
viitor, pe una considerată mai accesibilă, aceea de comunitate conciliară. în cazul
în care ar fi primită, prof. Klein o condiţionează de aceeaşi credinţă, de comuniunea
euharistică, de aceeaşi exprimare a credinţei, de o mărturisire şi o slujire comună.
Este, deci împotriva unei concilieri exterioare, fără efort, administrativă, euforică —
zice dînsul — foarte frumos. Ideea de conciliu, prea împovărată istoric de dogme, i
se pare, cum am spus, nepotrivită, dar tot aşa de nepotrivită i se pare şi cea de
comunitate conciliară. Să căutăm alta. La rîndul său, diac. prof. Ioan Ică a propus
altă soluţie : nu trebuie să ne eliberăm de noţiunea de comunitate conciliară, ci tre
buie s-o completăm. Eu, personal, nu sînt convins că trebuie s-o completăm. Sînt, mai
degrabă, convins că trebuie să clarificăm noţiunea, să vedem dacă merge şi dacă nu
merge, să căutăm alta. Nu putem spune, cum a afirmat unul din vorbitori, că deja sîntem
într-o comunitate conciliară. Putem s-o spunem doar aşa, poetic, în termeni generali.
Nu putem însă s-o spunem din punct de vedere teologic.
Pr. Lector D. Radu a explorat raporturile posibile dintre catolicitate, sinodalitate
şi conciliaritate. încearcă să înţeleagă conciliaritatea ca atribut al Bisericii. Dar după
ce îşi termină* investigaţia conclude că nu poate identifica catolicitatea cu conciliari
tatea şi, mai mult, avertizează împotriva încercării de a se face din conciliaritate,
un atribut al Bisericii, lăsîndu-se de o parte — cum pare să fie în subsol intenţia —~
atributele clasice care dau, de fapt, identitatea Bisericii*
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Nu am avut aici un punct de vedere romano-catolic. Dar, o să-mi permit eu să
vă aduc la cunoştinţă, că în luna mai, cu prilejul unei întîlniri, organizate de Confe
rinţa Bisericilor Europene, la Moscova, delegaţia de observatori a Vaticanului a pre
zentat acolo un document asupra noţiunii de conciliaritate. Un document oficial,
emis de Secretariatul pentru unitate. Un document foarte interesant, care exprimă
poziţia romano-catolică şi care defineşte unitatea conciliară, cam a ş a : Comunitatea
conciliară ar putea fi o comuniune plenară a bisericilor locale între ele şi bineînţeles,
cu Papa. Dar pentru a fi aşa ar trebui să se bazeze pe o mărturisie de credinţă, co
mună, pe săvîrşirea comună a Tainelor, pe exercitarea recunoscută a preoţiei, pe re
cunoaşterea sinoadelor anterioare. In felul acesta, Biserica locală, în conciliu, expri
mă comunitatea plenară. Am prezentat şi această poziţie pentru a avea o privire de
ansamblu, triconfesională, asupra problemei conciliarităţii. După această caracterizare,
comunitate conciliară din punctul de vedere romano-catolic, ar putea fi numai cea
romano-catolică. De altfel era de aşteptat să fie înţeles aşa. Dar, documentul citat
mai sus, respinge şi el — în continuare — comunitatea conciliară ca denumire pro
prie chiar cînd e vorba de Biserica romano-catolică, fiindcă este suficientă denumirea
de Biserică ?
Ce concluzii aş propune eu ?
Aş face — mai întîi — observarea că problema noastră este încă în studiu. Nu
avem nimic elaborat definitiv. Ni s-a dat tema de către Adunarea de la Nairobi, fără
indicaţia să fim şi de acord cu ea. Ni s-a dat tema s-o studiem. E o temă deschisă.
Aş încerca să găsesc şi eu nişte aspecte pozitive în ea, nişte aspecte încurajatoare,
dar, fără îndoială, aş face şi unele rezerve.
Să încerc, deci, prin unele aspecte pozitive. Le-a încercat şi Pr. Prof. Dumitru
Popescu cînd ne-a explicat de ce a apărut această noţiune şi anume, din dorinţa de
a se găsi o formulă nouă, întrucît formulele vechi sau dovedit nelucrătoare. Căci, în
Mişcarea Ecumenică a Bisericilor există dorinţa arzătoare de a găsi formule. Aşadar, no
ţiunea vrea să îmbogăţească posibilităţile explorării unităţii Bisericii.
Formula «comunitate conciliară» este o formulă îndrăzneaţă. Teama de noţiunea
«Biserică» a dus la un substitut posibil. Trebuie să vedem aici, dacă e vorba să gîndim pozitiv, trebuie să vedem aici un fel de sfîntă nerăbdare, un fel de încercare
de depăşire a oboselii provocate de neputinţele ecumenice de pînă acum. Formula
este nouă. Biserica n-a mai fost definită, cu exclusivitate, în trecut, astfel, ca o co
munitate conciliară. Totuşi, formula este de intenţie -tradiţională. S-au gîndit la o
Biserică a sinoadelor. Aşadar, ideea s-ar putea traduce: să redescoperim sinoadele
şi să le continuăm. Sinoadele ecumenice recunoscute şi cele locale şi apoi unul gene
ral în viitor, vor cuprinde Biserica ca pe o comunitate conciliară. Comunitatea con
ciliară ar urma să exprime comunitatea creştină la singular, deci una, o comunitate
conciliară, o comunitate creştină. Am fi deci pe drumul unităţii. Să facem deci un pas
înainte. Formula apare opusă unui Consiliu al Bisericilor, la plural, care adună co
munităţi (la plural) şi nu o comunitate.
Să ne punem cîteva întrebări:
Este comunitatea conciliară sau poate fi, în contextul actual al Bisericilor despărţile, identică cu sinodul tradiţional, cel local şi cel ecumenic? Răspunsul este: nu.
Ne-a vorbit aici şi profesorul de Drept canonic şi profesorul de Istoria Bisericii, Dl.
Prof. Floca şi Pr. Prof. Rămureanu, care au spus t o t : nu. Sinodul local sau cel ecume
nic presupun o serie de condiţii pe care comunitatea conciliară aşa cum se prezintă
azi nu le îndeplineşte. In primul rînd lipseşte mărturisirea comună de credinţă. Nu
este identică şi pentru că de fapt, nici nu vrea să fie sinod, ci vrea să fie Biserică.
Dar nici Biserică nu poate fi. Cele două definiţii, a Bisericii şi a comunităţii conciliare
nu se suprapun. Definiţia Bisericii, numai ca o comunitate conciliară este incompletă.
Identitatea Bisericii ar fi falsificată dacă am defini-o numai aşa. Ne-au spus de altfel,
şi apreciez ceea ce au afirmat în ac'aastă privinţă, prof. Iuhasz şi Prof. Dumitru Po
pescu. Am putea fi de acord cu o comunitate consiliară, nu cu una conciliară. Există
«conciliul» sau sinodul şi există «consiliu». Dacă ar fi numită comunitate consiliară, co
munitate de consilii ale Bisericilor care se adună şi discută, este cu totul altceva. Şi,
de fapt, aceasta este «Consiliul Ecumenic al Bisericilor».
9
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Ambiguitatea vine şi din faptul că în engleză se desemnează prin acelaşi cuvînt
şi consiliul şi sinodul : «council».
Comunitatea conciliară intenţionează să acopere atributul de catolicitate, de sobornicitate, dar pentru aceasta ar trebui să mărturisească aceeaşi credinţă. Dar atunci
de ce ar mai trebui un nou cuvînt pentru catolicitate ? De ce n-ar fi de ajuns atributul
catolicităţii ? Acoperă conciliaritatea toate atributele Bisericii ? în afară de catolicitate,
se pare că prin comunitate conciliară se vrea de pildă* condiţionarea unităţii prin con
ciliaritate. Ni se propune, deci, o unitate de tip nou, pe mai puţine baze decît definiţia
clasică, aceea care avea în vedere atributele : una, sfîntă, catolică şi apostolică Bise
rică.
Perspectivele formulei «comunitate conciliară» par, aşadar, slabe. Totuşi, să ne
întrebăm : conţine formula, în potenţă,
şi ceva de care ne-am putea totuşi folosi
în viitor ? Ea ni s-a dat şi nu va pleca uşor de la noi. Trebuie să ne aşteptăm să
se facă mult caz de ea în multe din adunările şi consultările ecumenice de acum
încolo. Va trebui deci să-i găsim o definiţie bună pentru noi, să-i precizăm conţinutul
cu acrivie ca să operăm în cunoştinţă de cauză cu ea în discuţiile ecumenice vii
toare. După cum ştiţi, Faith und Order
are deja sarcina să organizeze o consultaţie
pe această temă. La fel şi Conferinţa Bisericilor Europene. Teologii noştri vor trebui
deci bine familiarizaţi cu noţiunea, cu conţinutul ei şi cu tot ce poate implica ea.
Ceea ce putem accepta deocamdată e că nu putem considera, toţi, într-o peri
oadă preconciliară, într-o devenire conciliară, într-o căutare conciliară. S-o definim
ca stare de speranţă, de apel, de chemare. Să sperăm într-un sinod viitor. S-o defi
nim stare de dorinţă. Să dorim un sinod. S-o definim ca perioadă de dialog, de dra
goste, de căutare comună, de deschidere. într-un cuvînt să definim perioada actua
lă ca drum spre conciliu. Aşa cumva, am putea să discutăm despre comunitatea con
ciliară. Şi prof. Klein spunea, dacă am reţinut bine, că ea poate fi considerată o
structură spre, dar Conciliul urmează să fie evenimentul final. Şi, atunci cînd va fi,
el va trebui să se înscrie în condiţiile tradiţiei sinoadelor Bisericii din perioada
nedespărţirii.
în orice caz, cînd toate condiţiile vor fi create pentru a exprima Bisericile prin
expresia : «comunitate conciliară» adi.că exprimind creştinătatea cea una, care să se
poată exprima printr-un sinod, mărturisind aceeaşi credinţă, atunci noţiunea de co
munitate conciliară, va putea fi acceptată dar ea nu va mai fi necesară. Deocamdată
e propusă ca metodă de lucru, dar cînd ar fi realizată, ea ar fi Biserica una, sfîntă,
sobornicescă şi apostolească.
Să ne mai punem cîteva întrebări suplimentare.
Este sau poate fi Consiliul Ecumenic o comunitate conciliară ? Poate fi Consiliul
Ecumenic un Conciliu ? Există, totuşi, loc pentru formule noi ?
Este necesar să definim Biserica drept comunitate conciliară? Voi începe prin/a
răspunde la ultima întrebare.
Comunitatea conciliară nu defineşte suficient Biserica. Consiliile au fost doar
instrumente ala Bisericii. Ele au exprimat doctrina Bisericii, şi .numai parţial, după
nevoi. Nici un concilu n-a exprimat în toate aspectele ei Biserica, Sinodul nu condi
ţionează existenţa Bisericii.
între Cincizecime — socotind aceasta momentul înfiinţării Bisericii — şi între
Sinodul Apostolic din anul 49—50, Biserica a existat plenar şi fără conciliu. Avea şi
fără conciliu atributul catolicităţii şi nu avea nevoie de atributul conciliarităţii, ca să
existe.
La întrebarea dacă Consiliul Ecumenic este sau poate fi o Comunitate Conci
liară, aş răspunde că în sensul etimologic, da. Mişcarea Ecumenică încearcă o con
ciliere. Dar, teologic şi canonic, Consiliul Ecumenic nu este o comunitate conciliară.
Răspunzînd la întrebarea următoare, dacă Consiliul Ecumenic poate fi un con
ciliu, vom spune că nu este un conciliu. Aşa cum a spus şi Deschner la Nairobi,
cel mult, poate fi apreciat ca o stare preconciliară. Dar ce înseamnă starea precon
ciliară ? Tn sensul acesta putem spune şi despre Consiliul Ecumenic că este o comuni
tate preconciliară. Loc pentru discuţia unor probleme care vor veni la un sinod şi acolo
în sinod se ştie cine trebuie să voteze potrivit tradiţiei creştine. O Adunare generală
a Consiliului Ecumenic al Bisericilor ca să fie al VlII-lea ecumenic, cum propunea cam
romantic Arhim. Ciril Argenti la Nairobi, trebuie să* fie de aceeaşi calitate cu cele şapte
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sinoade ecumenice. Pr. Argenti a venit la Nairobi cu propunerea ca una din viitoarele
Adunări generale ale Consiliului Ecumenic — a Vl-a sau a VH-a să fie cel de al
VlII-lea sinod ecumenic. Or, în felul acesta, am contraface noţiunea de sinod. în situaţia
actuală, şi cît va mai dura ea, Consiliul Ecumenic şi Adunările lui vor fi doar co
munitate consiliară fără sens ecleziologic. Ca să devină apt să se transforme în
Sinod, Consiliul trebuie să devină’Biserică, să aibă .toate atributele Bisericii şi să fie
deci an comuniune euharistică.
La întrebarea dacă există totuşi loc pentru formule noi sau pentru o formulare
noua a conţinutului comunităţii conciliare, în viitor care nu-i a noastră azi aici, eu
aş răspunde : credinţa, speranţa şi dragostea ne îndrumează spre încrederea în for
mule noi. Ne declarăm deshişi.
Credem în profeţia unităţii. Formula unităţii există. Ea trebuie descoperită.
Speranţa ne îndrumează să sperăm în lumini noi din partea Sfîntului Duh, care
suflă unde şi cînd vrea. Am şi dat de altfel, «comunităţii conciliare» calitatea de
stare de speranţă.
Dragostea, la rîndul ei ne va descoperi calea spre unitatea credinţei.
Dar atunci, cum am mai spus, nu vom mai avea trebuinţă de comunitate con
ciliară». Vom fi toţi o Biserică.
m

*
*
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Ca o concluzie ultimă, aş vrea să spun că a XXVIII-ea Conferinţă teologică interconfesională, a exprimat încă o dată o cercetare comună care a dus la rezultatele
comune.
Bineînţeles, că nu ne încîntă rezultatele obţinute pînă acum. De altfel nici nu
prea am avea de ce. Sîntem deschişi, în continuare, cercetări.
Deocamdată, noţiunea de «comunitate conciliară» nu ne ispiteşte şi nu ne
vorbeşte. Să vedem ce va face Faith encl Ordcr şi Conferinţa Bisericilor Europene,
ce vor aduce în plus.
Noi o avem în vedere mai ales ca o comunitate consiliară şi nu ca un model
de unitate. E un drum, un dialog, spre unitate. Ceea ce n-a reuşit să fie Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, adică să fie o Biserică şi să fie o expresie a unităţii; încearcă
acum să fie comunitatea conciliară.
Notăm, deci, ca un lucru pozitiv de la această conferinţă poziţia comună a tutu
ror celor prezenţi aici. Problema este foarte dificilă, dar am studiat-o cu interes şi
obiectivitate. Sîntem convinşi că ceea ce am făcut aici ne va ajuta pe toţi la for
mularea punctelor noastre de vedere, atunci cînd ne vom confrunta cu problema, la
nivel ecumenic, cu alte Biserici şi cu creştinii din alte ţări.
Vom continua să cercetăm împreună, să căutăm alte formule sau să-i dăm
acesteia un conţinut acceptabil, rămînînd deschişi idealului ecumenic.
îmi daţi voie să mulţumesc vorbitorilor principali şi tuturor celor care au com
pletat pe vorbitori. Mulţumesc I. P. S. Mitropolit Nicolae şi Institutului teologic din
Sibiu, pentru găzduire şi organizare. Vă mulţumesc tuturor.
După încheierea şedinţei, P. C. Diac. Conf. C. Voicu, a mulţumit tuturor celor
prezenţi şi i-a invitat la o agapă la trapeza Institutului teologic din Sibiu.

PROFESOR ION V. GEORGESCU
1909 - 1976
9

Intr-o zi de post, o vinere aspră, docilul profesor zăbovise deasupra
caselor de literă în miserioasa magazie spirituală a bucoavnelor din '
Patriarhia Română, făcînd otpust la al treisprezecelea Almanah 1976 al
Parohiei ortodoxe române din Viena. Era parcă un făcut, ca el să cotnducă lucrarea răposatului preot-profesoir Gheorghe Moisescu, care lă
sase şantierul deschis bucuriei şi tristeţii, satisfacţiei şi durerii.
Şi după aproape doi ani de la trecerea spre veşnicie a ctitorului
acestui Almanah, şi-a dat obştescul sfîrşit dascălul mult iubit al studenţimii fostei Facultăţi de teologie din Bucureşti, I. V. Georgescu.
Stăpîn pe sine, cu un moral ridicat, un cap organizat, alimentat de
o inimă aleasă, I. V. Georgescu s-a impus ca un adevărat părinte.
Permanent fruntaş la învăţătură în cursul mediu şi în facultate, mă
rinimos şi perseverent a atras simpatia şi dragostea colegilor serioşi şi
pătrunşi de vocaţia slujirii sub toate formele. Deşi n-a plecat capul la
hirotonie, I. V. Georgescu a fost un exemplu de dăruire Bisericii.
In condiţii materiale grele şi-a teirminat facultatea, biruind voinţa
şi dotarea sa. N-a prea avut unde-şi pleca trupul sleit de muncă fizică
şi intelectuală zi şi noapte, dar şi-a văzut rudele mai mici şi mai mari
de pe valea Bascovului în ierarhia valorilor.
A vărsat lacrimi multe, a petrecut nopţi albe asupra manuscriselor
şi hieroglifelor, şi-a educat memoria şi şi-a format un sistem de lucru
vrednic de admirat.
Cîţi nu-şi aduc aminte că I. V. Georgescu cunoştea pe deasupra
matricolele şi datele personale ale studenţilor din perioada funcţionării
sale ca secretar al Facultăţii de teologie ! La cîţi nu le-a deschis gustul
pentru a iubi cultura Orientului şi înţelepciunea cărţilor sfinte ale V e
chiului Testament! Aleasă zestre spirituală înveşmîntată într-un mag
netism uman încorpora fiinţa profesorului I. V. Georgescu, un spirit de
aleasă cultură umanistă. A fost ucenic devotat şi prieten cu I. PopescuMălăeşti şi Gala Galaction, a avut o distinsă prietenie cu prof. Teodor
Popescu.
In timpul studiilor nu s-a mulţumit cu o teologie seacă şi scolastică,
ci a căutat să-şi fundamenteze adevărurile de credinţă din izvorul uni
versal şi divers al culturii şi civilizaţiilor, de aceea a urmat cîtva timp
istoria şi filozofia. Era înscris în anul al II-lea la Matematică cînd, după
un serios concurs de burse, a plecat la Atena unde şi-a pregătit docto
ratul în teologie, susţinut apoi cu «Magma cum laude» la Bucureşti.
Concomitent cu Atena, a frecventat cîteva cursuri de specialitate la
cunoscuţi profesori de la Sorbona.
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Reîntors în ţară. I. V. Georgescu s-a dedicat catedrei şi scrisului teo
logic...
Dar vremuri grele s-au abătut peste ţară. Aripile reci ale războiu
lui au aruncat jale şi suspin... Şi totuşi, în şuierul sumbru şi apocaliptic
al ghiulelelor, în ascunzători insalubre şi fără lumină, ochii mult-încetrcatului dascăl alergau după greşeli pe ultimele pagini de .corectură ale
Bibliei, ediţia 1944, tipărită sub directa sa supraveghere...
în 1964 a ieşit de sub tipar sub directa sa supraveghere, frumos îm
podobită, Evanghelia Prea Fericitului Patriarh Justinian, şi apoi, an de
an, nenumărate cărţi de cult, manuale, lucrări de teologie, iar revistele
centrale patriarhale au fost ridicate la un deosebit nivel tehnic şi te
matic.
Cu prometeica sa voinţă, ajutat de o sistematică gîndire, I. V. Geor
gescu a început a scrie articole, note, recenzii, reportaje, traduceri, co
mentarii etc. Nu şi-a părăsit vechea dorinţă, şi în 1965 şi-a susţinut exa
menul de licenţă în limbi clasice (greacă şi latină), după ce îşi validase
examenele de traducător din limbile rusă şi franceză.
îşi însuşise şi limbile orientale : ebraica (clasică şi modernă), araba
şi sanscrita şi consulta reviste de specialitate în limbile chineză şi ja
poneză,
Acesta era omul de cultură l. V. Georgescu.
Dar caracteristica personalităţii lui era umanismul. Oricine găsea
ajutor şi mîngîiere la dascălul, profesorul şi redactorul principal... Era
ca un duhovnic, se bucura ca un copil de succesele şi fericirea altora,
era aspru cu perseverenţii în greşeli, cu laşii şi cu superficialii.
Muncea permanent, ducea sarcini peste puteri şi nu putea refuza pe
cineva care-i cerea ajutorul... Şi l-au părăsit forţele fizice, încît, în ul
timii ani, a fost nevoit să se pensioneze... Ce fiinţă aleasă ! Se simţea
permanent dator, dator, da'tor faţă de soţie şi copii... dar a plătit impu
nerea nedreaptă.
Ce dăruire totală!, cunoscător al tehnicii tipografice, a făcut din
cărţile de cult imprimate în Tipografia Patriarhiei Române adevărate
obiecte artistice ca şi marii înaintaşi ai preocupărilor tipografice româ
neşti. Deşi îşi pierduse vederea, zăb.ovea cu lupa peste manuscrise, comparînd texte vechi româneşti şi străine pentru a pune mierea în fagurele
gîndirii şi exprimării de astăzi. A fost mare dascăl şi, în acelaşi timîp,
ascultător învăţăcel.
Ca un ciclop scormonea totul, fiindcă în ullimul timp vederea ochiu
lui drept îl părăsise, iar cu celălalt ochi abia întrezăirea... şi totuşi nu-1
lăsa inima să rămînă acasă...
într-un baston solid, luptîndu-se cu o veche flebită, dascălul nu-şi
părăsea colegii şi ucenicii... dar pînă cînd îl va anunţa portarul că este
ora 23 I... toate au un finiş.
Şi în ziua de 19 noiembrie, ziua proorocului Avdie, profesorul I. V.
Georgescu a ieşit la o oră tîrzie din Sfînta Sfintelor, cum obişnuia să
zică secţiei de zeţărie şi paginat şi s-<a mai uitat înapoi, ca şi Moise pe
i
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Horeb, dar ploaia năpraznică l-a obligat să meargă acasă...
Probabil simţea sfîrşitul; ca niciodată, îşi pusese biroul la punct, în or
dine, iar a doua zi, 20 noiembrie, ne-a telefonat că pe un asemenea potop
nu poate veni, dorea să vadă exemplarul de semnal al A lm anahului 1976,
dar nu l-a mai văzut!...
în seara zilei de 20 noiembrie s-a aşezat din nou pe patul suferinţei
şi lanţurile neantului l-au încercuit pentru totdeauna... A spus doar că
îi este rău şi a fost mai rău... a închis ochii pentru vecie, în noaptea de
21 noiembrie a.c., rămînîmd cu zimb^tul său rece şi profund ca o stăpînire a suferinţei...
îşi aranjase totul şi dorea ca trupul său să fie depus la biserica Flămînda, unde slujea fostul său student şi admirator, vrednicul preot şi
duhovnic Iulian Stoicescu.
Slujba înmormîntării a avut loc marţi 23 noiembrie în biserica Flămînda din Capitală.
La această dureroasă pierdere, Prea Fericitul Părinte Patriarh a de
legat, pentru slujba respectivă pe P.S. Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Pe lîngă P.S. Sa, din sobor a mai făcut parte : P.C. Pr. Ioan Gagiu,
directorul Administraţiei Patriarhale, P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania,
directorul Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă, PP. CC. Consilieri
patriarhali şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, preoţi şi diaconi. Erau de
faţă rectorul şi prorectorul precum şi profesorii Institutului teologic din
Bucureşti, membrii familiei, colegi şi studenţi ai defunctului.
Răspunsurile la prohodire au fost date de către un grup de studenţi
de la Institutul teologic din Bucureşti, sub conducerea P. C. Diac. Conf.
Nicu Moldoveanu.
După ce P. S. Episcop Roman a rostit rugăciunea dezlegării şi după
«veşnica pomenire» a luat cuvîntul, omagiind personalitatea celui ple
cat dintre noi, P.C.Pr. Ioan Gagiu , directorul Administraţiei Patriarhale.
îndurerată fam ilie,
întristaţi ascultători,
în atmosfera de toamnă plumburie şi tîrzie, cînd natura însăşi se
pregăteşte pentru moartea pe care o va aduce iarna peste puţină vreme,
ne-am adunat toţi cu sufletele şi cu inim ile cernite în acest sfînt locaş,
pentru a conduce pe drumul cel din urmă pe cel ce a fost vrednicul şi
neuitatul nostru coleg de muncă Ion V. Georgescu.
Vestea încetării din viaţă a acestui neobosit angajat al Institutului
Biblic ne-a surprins pe toţi, pentru că pînă la sfîrşitul săp tăm în ii,trecute
a fost în m ijlocul nostru, a lucrat cu grijă şi cu priceperea de totdeauna,
a îm părtăşit unora dintre noi planuri pentru munca sa de viitor, a pre
sărat glume şi ironii fine, cu care obişnuia să ne descreţească de multe
ori frunţile, a plecat acasă, la cei dragi ai lui, fără ca vreunul dintre noi
să poată bănui că în noaptea de sîmbătă spre Duminică, 21 noiembrie,
va înceta să mai trăiască.
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Toţi cei care i-am cunoscut am fost profund tulburaţi, cînd am aflat
că inima şi mintea ageră a lui Ion V. Georgescu au încetat de a mai
funcţiona.
La vestea prim ită, însuşi Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
regretat că unul dintre ostenitorii de seamă de la Editura Institutului
Biblic ne-a părăsit şi, ca semn al preţuirii pe care Prea Fericirea Sa ct
acordat-o răposatului Ion V. Georgescu, ne-a însărcinat să transmitem
soţiei şi fam iliei îndoliate acest părintesc mesaj :
«Cu părere de rău am luat cunoştinţă de încetarea din viaţă a fos
tului dascăl de teologie Ioan V. Georgescu, harnicul şi destoinicul sala
riat al Sectorului Editurii revistelor şi publicaţiilor oficiale ale Patriar
hiei Române.
Pregătirea sa profesională temeinică, calităţile intelectuale remar
cabile, puterea de muncă deosebită şi serviciile meritorii aduse Institu
ţiilor bisericeşti, îl îndreptăţesc la recunoştinţa noastră a tuturor, care
deplîngem pierderea lu i.
împărtăşindu-vă părinteşti condoleanţe, rugăm pe M ilostivul Dum
nezeu să odihnească sufletul lui în rîndurile celor drepţi în îm părăţia
cerurilor».
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
✓

Şi acum, ca unul care de peste 13 ani am lucrat zi de zi împreună
cu Georgescu V. Ion — aşa cum obişnuiam să-l numim toţi la serviciu şi
în viaţa de toate zilele — mi-am luat îndatorirea să prezint, pe scurt în
cadrul slujbei de prohodire săvîrşit de soborul de preoţi (în frunte cu
P. S. Episcop Roman, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor) cîteva
date şi momente mai importante din viaţa zbuciumată a defunctului.
întristată asistenţă,
Georgescu V. Ion s-a născut la 13 ianuarie 1909 în comuna Bascov
din judeţul Argeş, fiind unul dintre cei 6 copii ai părinţilor săi Vasile
P. Georgescu şi Persida Georgescu, născută Olteanu.
A făcut o parte din şcoala primară în comuna Valea M ărului, ju d .
Argeş, şi o altă parte la şcoala nr. 1 de băieţi din oraşul Piteşti, între
anii 1916— 1921.
La dorinţa tatălui său, care era cîntăreţ bisericesc, a urmat între anii
1921— 1928, cursurile seminarului teologic de la Curtea de Argeş, şi,
prin examen de diferenţa, a absolvit şi liceul teoretic din oraşul Găieşti,
obţinînd diploma de bacalaureat în anul 1929.
între anii 1928— 1932 a făcut facultatea de teologie, iar mai tîrziu,
după cursuri speciale, a obţinut şi titlul de doctor în teologie al Facul
tăţii de teologie din Bucureşti. Tot între anii 1929— 1932 a urmat şi cursu
rile facultăţii de litere din Bucureşti, obţinînd, mai tîrziu şi diploma de
licenţiat în litere — secţia filologia clasică.
Demn de reţinut este faptul că pe tot parcursul studiilor a fost so
cotit un element excepţional, bucurîndu-se de aprecieri elogioase din
partea dascălilor săi.
n.o.R. — 3.
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Şi-a început activitatea mai întîi ca secretar adjunct la Facultatea
de teologie din Bucureşti, intre anii 1929— 1937, ocupînd, pentru o vreme,
şi posturi didactice la aceeaşi Facultate: preparator onorific între anii
1931— 1933, iar între anii 1933— 1945 asistent pe lingă catedra de Exe
geza V echiului Testament, predînd limba ebraică şi cursuri de istoria
culturii vechiului Orient.
Din anul 1963 pînă în ziua decesului a funcţionat în posturile de co
rector de Editură, precorector, şi din 1967, în postul de redactor principal
în cadrul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Ro
mâne.
Pe timpul cît a fost în învăţăm întul teologic, ca şi în timpul cît a
funcţionat ca angajat al Editurii Institutului Biblic, Georgescu V. Ioan
a avut o activitate din cele mai laborioase ; a publicat studii, recenzii,
cronici, referate etc., dintre care amintesc: Demonologia Vechiului Testament-Azazel, în care a înfăţişat raporturile dintre V echiul Testament
şi cultura egipteană; Demonologia Vechiului Testament-Satan şi profe
ţia lui Zaharia, în care a prezentat raporturile dintre Vechiul Testament
şi cultura mesopotamiană, persană şi egeeană ; Actualitatea profeţilor,
în care a scos în evidenţă aspecte sociale cu caracter permanent în
viaţa poporului evreu; Ion Popescu-Mălăeşti — omul şi opera, studiu
bibliografic ; iar în ultim ii 13 ani defunctul a publicat multe articole de
conţinut teologic...
Intr-adevăr, Georgescu V. Ion n-a cunoscut clipe de răgaz, clipe de
odihnă, nici la serviciu, nici acasă. Perioada celor din urmă 13 ani a
constituit pentru el efortul susţinut şi conştient de a umple parcă un gol
pe care l-a avut la un moment dat, din viaţa sa. N u greşesc, cred, dacă
afirm că aceşti 13 ani din urmă ar putea fi socotiţi ani dubli în viaţa ră
posatului.
înzestrat cu o memorie puţin obişnuită, dublat de o perspicacitate
deosebită a lucrurilor şi a situaţiilor, dăruit cu o rară putere de muncă
şi cu un ascuţit spirit de adaptabilitate, pe care-1 cîştigase după expe
rienţa unei vieţi mult încercate, pot spune că la Editura Institutului Bi
blic a fost unul dintre ostenitorii cei mai de seamă şi exemplul zelului
muncii lui va rămîne pilduitor pentru toţi — mai tineri sau mai vîrstnici — care lucrează sau vor lucra în acest aşezămînt, căruia Prea Feri
citul Părinte Patriarh Justinian i-a acordat importanţa şi rolul prepon
derent de factor activ de cultură teologică şi patriotică, în cadrul Bise
ricii Ortodoxe Române.
De aceea, în aceste clipe, cînd ne luăm ultim ul rămas bun de la cel
ce a ajutat şi a susţinut cu atîta vrednicie şi cu atîtea bune rezultate, în
cei 13 ani de muncă asiduă, activitatea Institutului Biblic — Sectorul de
Editură şi Tipografie — noi, ostenitorii care am lucrat împreună cu Geor
gescu V. Ion, încredinţăm soţia şi familia sa că-i vom păstra neştearsă
amintirea şi vom preţui cum se cuvine aportul său la dezvoltarea teolo
giei ortodoxe române, pentru păstrarea dreptei credinţe în Biserica noas
tră strămoşească.

VIAŢA BISERICEASCĂ

875

Alăturîndu-ne cuvintelor de preţuire pentru răposat şi de mîngîiere
adresate fam iliei de către iubitul nostru părinte şi Conducător spiritual,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian — de la Prea Sfinţitul Episcop
Antonie, vicarul nostru patriarhal (şi de la Prea Sfinţitul Episcop Roman
vicar al Sfintei Arhiepiscopii) şi toţi angajaţii, aducem fam iliei îndurerate condoleanţele noastre sincere şi o încredinţăm că ne vom ruga me
reu Bunului Dumnezeu să-l rînduiască printre aleşii Săi şi să-1 odihnească
în pace pe robul Său şi fratele nostru Ion V. Georgescu.
Dumnezeu să-l ierte, iar pe noi să ne miluiască şi să ne mîntuiască
cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea
şi în vecii vecilor. A m in !
în continuare, în numele foştilor săi studenţi şi colegi a vorbit P. C.
Pr. Ionică Gr. Gh. Georgescu, de la biserica «Apostol» din Capitală :
Prea Sfinţite Părinte,
Prea Cucernici Părinţi Consilieri,
îndurerată soţie şi copii, întristaţi ascultători,
Falnicul stejar, care părea că vijelia vieţii nu-1 va doborî, şi-a dat
obştescul sfîrşit în seara zilei de 20 noiembrie 1976.
O boală neiertătoare l-a curprins şi nu l-a cruţat pînă ce nu i-a rupt
firul vieţii. Acest neaşteptat sfîrşit a produs o adîncă şi generală durere
*nu numai în familie, dar şi în sufletele colegilor săi de seminar şi fa
cultate şi a tuturor acelora care l-au cunoscut.
Firul vieţii lui s-a împletit acum cu veşnicia. Talentul lui, iubirea
lui, nădejdile lui sînt acum mai tari decît întunericul sicriului, căci pre
cum razele soarelui revin în unicul punct central din care au radiat, aşa
şi sufletul iubitului nostru I. V. Georgescu este o rază a spiritului veşnic,
nepieritor, care l-a trimis în lume şi deci s-a întors iarăşi la izvorul său,
după moarte, precum după noapte răsare soarele.
N u vom mai vedea de azi înainte în m ijlocul nostru pe iubitul I. V.
Georgescu, nu-i vom mai auzi cuvîntul său dulce, prietenos şi sfătos,
nu vom mai înregistra zilnic faptele şi vorbele lui nobile de bucurie şi
veselie, căci securea morţii l-a doborît.
Există însă sufletul lui nemuritor, atrăgătoarea lui figură morală şi
faptele săvîrşite de el pînă în ultima clipă a vieţii şi care nu-1 vor pă
răsi niciodată.
Vestea morţii lui ne-a umplut de multă durere inima.
îndurerată familie şi întristaţi ascultători,
Cuvintele sînt neputincioase spre a alina durerea ce ne apasă.
Sita vieţii pămînteşti, care cerne într-una, a prins şi a desprins de pe firele
ei, viaţa iubitului nostru soţ, tată, frate, coleg şi amic înzestrat de Dum 
nezeu cu o inteligenţă sănătoasă, cu puteri de muncă deosebite, apreciate
de către toţi.
Cu o voinţă şi dragoste neînchipuit de mari de a se cultiva mereu,
de a se înzestra cît mai mult şi cît mai frumos cu ceea ce mintea ome
nească a produs şi ne poate folosi.
Şi-a acumulat o bogată cultură printr-o gîndire şi muncă încordată
din frageda copilărie.
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A fost de o modestie care i-a înfrumuseţat su fie tu i; de o cinste şi
o probitate deosebită.
Avea o putere de stăpînire, în toate, care te u im e a ; avea un aies
sentiment de respect pentru drepturile tuturor.
Avea un simţ al măsurii în toate, în vorbă, în purtare, în ţinută, cu
o dragoste faţă de toţi, cu o conştiinţă morală puternică şi o convingere
desăvîrşită că viaţa şi munca trebuie luate în serios.
A muncit ca un erou pînă în ultimele clipe ale vieţii.
Era cu frică de Dumnezeu.
A fost un coleg desăvîrşit, cu inim ă largă şi generoasă.
A iubit şi cultivat colegialitatea şi prietenia fiindu-i străine fariseis
mul şi răzbunarea.
Cu acestea şi multe alte podoabe sufleteşti şi intelectuale a fost în 
zestrat iubitul nostru I. V. Georgescu.
în toamna anului 1928, intră în Facultatea de teologie din Bucureşti,
unde steaua vieţii lui a strălucit pe firmamentul teologiei româneşti şi
a dat lum ină multor generaţii de studenţi teologi.
Foştii studenţi ai Facultăţii de teologie din Bucureşti n-au uitat şi
nu vor putea uita niciodată pe distinsul student şi apoi profesor de limbă
ebraică la facultate, I. V. Georgescu.
întorcînd fila vieţii noastre cu 55 de ani în urmă, ne reamintim pe
copilul cu ochi vioi, sclipitori de intelingenţă şi plini de speranţe, care,
ca şi noi toţi, bătea plin de har şi binecuvîntare de la Dumnezeu, la por
ţile Seminarului teologic Neagoe Vodă din Curtea de Argeş.
înzestrat cu o vie inteligenţă căutătoare de cunoştinţe mereu noi,
cu putere de muncă şi disciplină impunătoare, a adunat în fiinţa lui, ca
elev de seminar, o serie de mari şi fermecătoare daruri nu numai de
ordin intelectual, dar şi moral, păstrîndu-le nealterate to t timpul vieţii.
Pleacă dintre noi I. V. Georgescu cu conştiinţa clară că şi-a făcut
datoria şi a reuşit să dea viaţă cu o voinţă hotărîtă şi o adevărată pa
siune tuturor realizărilor lui.
Nemîngîiată familie şi îndurerată asistenţă,
Cum răpeşte moartea fericirea unei fam ilii şi pustieşte casele în
care mai înainte era bucurie şi veselie.
Cu ochii înlăcrimaţi, în haine cernite de doliu, stau soţia, copiii, n u 
rorile, nepoţii şi rudele în jurul sicriului.
De azi înainte, stîlpul fam iliei Georgescu şi mîngîierea lor, nu mai
este. Rămîneţi singuri cu durerea în suflet, dar împăcaţi cu soarta voas, tră, ştiind că cel drag vouă... «n-a murit ci doarme».
Nădejdea reîntîlnirii, în viaţa cea de dincolo, îndulceşte am ărăciu
nea despărţirii, căci moartea nu este completa noastră nimicire, ci nu
mai trecerea de hotarul acestei vieţi în cea veşnică, uşoară, îngerească
şi scutită de orice durere.
Iată de ce M întuitorul ne recomandă să nu ne întristăm ca cei ce
•n-atu (nădejde şi noi nădăjduim că pe I. V. Georgescu care pleacă azi
înainte de noi, îl vom vedea împodobit cu cununa meritată pentru vir-
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tuţile sale din lumea aceasta, căci moartea este inevitabilă şi în firea
noastră şi este o călătorie care aşteaptă pe fiecare din noi.
Iubitul meu coleg de seminar şi facultate, azi cînd tu mergi în călătoria eternităţii, îm i îngădui să rostesc în numele tău ultim ul cuvînt
de despărţire.
Noi colegii de seminar şi facultate, transmitem condoleanţe fam iliei.
îndurerate şi-i îndemnăm să păstreze tăria sufletului şi credinţa-n D um 
nezeu. M îngîiaţi-vă şi îmbărbătaţi-vă, căci cel drag nouă merge unde
nu este durere, nici întristare, nici suspin. Nu vă întristaţi că v-a părăsit,
cu hotărîrile soartei nu ne putem lupta, aduceţi-vă aminte mereu de iu 
birea lui către voi.
De acum încolo pe frunţile voastre nu va mai pune o părintească
sărutare şi aduceţi-vă aminte cu evlavie în rugăciunile voastre de el,
şi urmaţi-i pilda.
Voi, rude, colegi, prieteni şi cunoscuţi să-i păstraţi amintirea că a
vieţuit şi el alături de voi pe pămînt şi azi merge în călătoria cea
veşnică
Noi, colegi de seminar, absolvenţi, seria 1928, în faţa sicriului şi a
mormîntului ce stă deschis, gata să te primească în clipele ce urmează
îţi făgăduim că nu te vom uita niciodată...
Fie ca rugăciunile Sfintei Biserici împreunate cu lacrimile fam iliei
şi ale noastre ale tuturor să fie bine primite înaintea lui Dumnezeu pen
tru mîntuirea sufletului tău care n-a fost scutit de cele mai mari dureri
în viaţa pămîntească şi din toată duioşia inim ilor noastre îţi zicem : Dum
nezeul Cerului şi al păm întului să te primească cu bucurii veşnice în
viaţa veacului ce va să fie şi să ai fericirea de a fi pururea cu Domnul.
Să-ţi fie în veci trăitoare amintirea şi Dumnezeu să te ierte!
$

*

într-o mare de suspine, în intime zvîcniri de inimă, cei de fată au
cerut iertare celui ce a fost, peste toate calităţile şi calificativele obiş
nuite, un adevărat om, un mare iubitor al gliei strămoşeşti şi un martir.
După Sfinte Dumnezeule funebru parcă şi zîmbetul său s-a stins în
marea enigm’ă a morţii, iar trupul va fi redat nefiinţei ; pămînt eşti şi în
pămînt vei merge /... cel care a putut stăpîni valurile vieţii acestei lumi
se stinge acum ca o lumină neputincioasă în faţa întunericului...
Afară, o ploaie rece căuta să împrăştie comuniunea de durere şi ru
găciune a celor prezenţi, totuşi dragostea umană a triumfat şi solidari
tatea în a-1 conduce pe ultimul drum s-a impus. Cortegiul a mers la Ci
mitirul «Progresul». Aici s-a săvîrşit o panihidă de foştii săi colegi şi stu
denţi şi apoi pămîntul ud şi clisos a acoperit pentru totdeauna corpul
rece al aceluia care a fost numai forţă şi energie, iubire şi d»ăruire, cre
dinţă dreaptă, voinţă neînduplecată, frate cu toţi oamenii, egal cu cei
în suferinţă, bucuros cu cei fericiţi, dascăl desăvîrşit, dar mai ales un
om adevărat, I. V. GEORGESCU.
Să ne ierte şi să fie iertat şi veşnică să-i fie pomenirea !

P. Diac-Hurezi

ACTIVITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ÎN ÎNTRUNIRI INTERCREŞTINE
CONTACTE ECUMENISTE LOCALE
%

CONSULTAŢIA ECUMENICĂ DE LA SEMINARUL TEOLOGIC NEAMŢ
%

între 6— 10 septembrie 1976, Consiliul Ecumenic al Bisericilor a organizat, la Se
minarul teologic de la Neamţ, o consultaţie ecumenică asupra temei : «Tradiţie şi
reînnoire în învăţămîntul teologic ortodox».
La lucrările acestei Consultaţii au participat 52 de invitaţi din partea unor Bi
serici şi şcoli teologice ortodoxe, precum şi reprezentanţi ai unor Biserici Vechi Orien
tale. Au fost reprezentate Biserica Ortodoxă din Grecia, Patriarhia de Antiohia, Bise
rica Ortodoxă din Finlanda, Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America, Bisericile
Ortodoxe din Polonia, din Iugoslavia, Kenya, Exarhatul Patriarhiei Ecumenice din
Franţa, Biserica Ortodoxă Rusă din America şi Patriarhia Română. Dintre Bisericile
Vechi-orientale au fost reprezentate următoarele : Biserica Coptă din Egipt, Biserica
Siriană din India, Biserica Armeană din Liban. Consiliul Ecumenic al Bisericilor a fost
reprezentat prin Rev. Leslie Clements, metodist din Elveţia.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat : P. S. Episcop Antonie Plo
ieşteanul, vicar patriarhal, P. S. Episcop Nestor Severineanul, Vicar al arhiepiscopiei
Craiovei, Pr. Prof. Mircea Chialda, rectorul Institutului teologic universitar din Bucu
reşti, Pr. Prof. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic din Bucureşti, Pr.
Lector Dumitru Radu şi Pr. Lector Constantin Galeriu, de la Institutul teologic univer
sitar din Bucureşti, Pr. Prof. Grigore Marcu de la Institutul teologic universitar din
Sibiu, directori şi delegaţiei Seminariilor teologice.
Lucrările Consultaţiei au fost conduse de Mitropolitul Paulus Gregorios Vergh'ese — Biserica Siriană, ca preşedinte, iar funcţia de secretar al Consultaţiei a fost
îndeplinită de Dr. Maurice Assad — Biserica Coptă din Egipt.
Consultaţia şi-a început lucrările în dimineaţa zilei de 7 septembrie 1976, orele 9,
după un serviciu divin şi cuvîntul de salut adresat participanţilor la consultaţie de
P. S. Episcop Adrian Botoşăneanul, vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor în Biserica Mînăstirii
Neamţ. în cuvîntul său, P. S. Episcop Adrian Botoşăneanul a exprimat bucuria Bise
ricii Ortodoxe Române în general şi a Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în special, de
a găzdui această consultaţie. A arătat, apoi, în continuare, bunele relaţii ale Bisericii
Ortodoxe Române cu Statul nostru, sprijinul pe care ierarhii, clerul şi credincioşii îl
aduc la edificarea vieţii celei noi din România.
Mitropolitul Paulus Gregorios, răspunzînd în numele participanţilor la Consul
taţie a adresat un cuvînt de mulţumire Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitului
Părinte Justinian şi î. P. S. Iustin al Moldovei şi Sucevei pentru găzduirea acestei
consultaţii în cadrul Seminarului teologic din Mînăstirea Neamţ. Este foarte important
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să subliniem că această Consultaţie cu tema «Tradiţie şi reînnoire în învăţămîntul
teologic ortodox» îşi desfăşoară lucrările într-o mînăstire cu tradiţii şi viaţă duhov
nicească ca aceasta, fiindcă învăţămîntul teologic şi educaţia religioasă trebuie să
rămînă legate de Biserică, aşa cum stau lucrurile în Biserica Ortodoxă Română, prin
grija Prea Fericitului Părinte Justinian care este «unul dintre marii conducători ac
tuali ai Bisericilor Ortodoxe. Prea Fericirea Sa, Patriarhul Justinian, este văzut ca
unul dintre cei mai importanţi conducători bisericeşti, nu numai în Ortodoxie ci şi
în faţa celorlalte Biserici creştine». «Pentru noi este foarte importantă România, fiindcă
aici are loc un proces de înnoire pe baza unei însemnate moşteniri şi în condiţiile
unei noi societăţi».
Biserica Ortodoxă Română, a continuat vorbitorul, este una dintre cele mai im
portante şi dinamice Biserici Ortodoxe, iar Moldova este cea mai bogată în tezaure
religioase ortodoxe. I. P. S. Mitropolit Iustin precum şi P. S. Episcop Antonie sînt
personalităţi binecunoscute şi apreciate pe plan ecumenist şi buni prieteni ai noştri.
Am expediat căldura şi ospitalitatea celor ce ne-au acordat găzduirea. în încheiere
Mitropolitul Paulos Gregorios a adus mulţumiri Bisericii Ortodoxe Române şi în nu
mele Mitropolitului Ignatie Hazim de Laodiceea şi al Episcopului Anastasie de Androutsa, profesor la Universitatea din Atena.
După terminarea serviciului divin din biserică, participanţii la consultaţie au
trecut în sala de şedinţe de la Seminarul teologic.
Preşedintele consultaţiei, Mitropolitul Paulos Gregorios a cerut participanţilor să
se prezinte şi apoi a dat cuvîntul P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul Vicar patriarhal.
P. S. Antonie Ploieşteanul, luînd cuvîntul, a mulţumit Mitropolitului Paulus Gre
gorios pentru responsabilitatea organizării consultaţiei, precum şi I. P. S. Iustin al
Moldovei şi Sucevei pentru condiţiile create în vederea unei cît mai bune desfăşurări
a lucrărilor consultaţiei.
P. S. Episcop Antonie adresează participanţilor salutul şi binecuvîntarea Prea
Fericitului Părinte Justinian. în continuare P. S. Sa a arătat că Biserica Ortodoxă Ro
mână a acceptat organizarea acestei consultaţii în ţara noastră datorită interesului
deosebit pe care Biserica Ortodoxă Română îl acordă ecumenismului şi pentru că
lucrările acestei consultaţii ne interesează, fiind vorba de învăţămîntul şi educaţia
religioasă creştină ortodoxă. Rezultatele de aici vor fi publicate în revistele noastre
teologice. După aceasta, P. S. Sa a prezentat date despre modul de organizare şi
funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi a învăţămîntului şi educaţiei religioase
creştine ortodoxe din cadrul Bisericii (organizarea administrativă a Bisericii pe eparhii,
numărul membrilor Sfîntului Sinod, numărul parohiilor şi al preoţilor, numărul şco
lilor teologice, precum şi al studenţilor şi elevilor, cursurile de doctorat, cursurile de
îndrumare misionară şi pastorală a clerului, revistele teologice şi buletinul extern
publicat în engleză şi franceză în care vor fi difuzate şi rezultatele acestei consul
taţii etc.). în ţara noastră, bunele relaţii dintre Biserică şi stat se bazează pe respectul
reciproc.
în încheiere, P. S. Sa a declarat că Biserica Ortodoxă Română va urmări cu
interes şi va participa prin delegaţii ei, la lucrările acestei consultaţii primind bunele
sugestii date de consultaţie. Mulţumeşte apoi Consiliului Ecumenic al Bisericilor pen
tru organizarea unor astfel de întruiri.
în cadrul şedinţelor plenare au fost prezentate următoarele referate, expuneri şi
comentarii ;
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a). Pentru o reînnoire a învăţămîntului teologic şi a educaţiei religioase, referat
întocmit de Pr. Prof. D. Stăniloae şi citit în şedinţă, în versiunea franceză de Pr. Lector
Constantin Galeriu. Reînnoirea învăţămîntului şi educaţiei religioase creştine orto• doxe implică următoarele dimensiuni : pnevmatologică, doxologică, eclesiologică mo
rală şi actuală, dependentă de problematica lumii contemporane.
b). Abordarea euharistică a reînnoirii educaţiei creştine. Referat susţinut de
ierom. Prof. Atanasie Jevtici, de la Facultatea de teologie din Belgrad. Referentul a
centrat în mod unilateral problema reînnoirii educaţiei creştine pe spiritualitate, făcînd
abstracţie de preocupările sociale ale lumii contemporane.
într-un comentariu cu aceeaşi temă, Dr. George Bebawy, din Biserica Coptă,
Egipt, deşi *a arătat că o educaţie creştină bazată pe experienţa euharistică, deschide
pe credincios faţă de Dumnezeu şi faţă de lume, a mers pe aceeaşi linie unilaterală
subliniind că educaţia creştină trebuie să se bazeze exclusiv pe experienţa mistică.
c) Creştinii într-o lume în transformare, refarat susţinut de Dr. Panayotis Nellas,
în care, diferit de orientarea unilaterală spiritualistă a Ierom. At. Jevtici şi G. Be
bawy referentul a subliniat că nu se poate vorbi de o reînnoire a educaţiei creştine
în afara contextului istoric şi social în care trăieşte omul credincios. Acesta, a spus
el, nu poate fi înţeles indiferent de circumstanţele lumii. Dacă Biserica va deveni o
societate închisă, ea se separă de lume. Biserica are însă menirea de a lucra în lume
şi are răspundere în lume, fiindcă dinamismul a fost pus de la început în creaţie şi
că lumea are un extraordinar dinamism creator».
Aram Keshishian, din Biserica Armeană din Liban, în comentariul său asupra
aceleeaşi teme, a scos în evidenţă ideea ca omul credincios contemporan în calitatea
lui de chip al lui Dumnezeu, îşi poate dobîndi libertatea lui numai în Hristos. De
aceea educaţia creştină trebuie să ducă la eliberarea în Hristos, prin spiritualitate şi
desăvîrşire creştină.
d). Educaţia comunitară referat susţinut de Dr. Maurice Asaad, din Biserica Coptă
din Egipt. în referatul său, vorbitorul a arătat că educaţia creştină este confruntată
astăzi de criza de identitate fiindcă există creştini numai cu numele.
Frieda Haddad, din Patriarhia Ortodoxă din Antiohia, cu domiciliul în Liban, în
comentariul cu tema Educaţia comunitară, a abordat următoarele cinci aspecte ale
acestei teme : 1). «Comunitatea într-o lume secularizată» ; 2). «Atitudinea Bisericii
faţă de educaţie» ; 3). «Rolul Bisericii în educaţia creştină» ; 4). «Metodologia edu
caţiei în Biserică» şi 5). Instrumente ale educaţiei creştine».
Reprezentantul Consiliului Ecumenic al Bisericilor Rev. Leslie Clements, respon
sabil cu problemele educaţiei creştine a pus la îndemîna participanţilor un document
cu recomandările Consiliului Ecumenic al Bisericilor privind reînnoirea educaţiei creş
tine pentru a edifica pe participanţi asupra acestei probleme în contextul ecumenist
şi interconfesional de astăzi al diferitelor Biserici. La cererea preşedintelui au prezentat
expuneri asupra modului în care se realizează învăţămîntul teologic şi educaţia creş
tină ortodoxă, în diferite contexte locale, următorii participanţi: Jean Claude Robertti,
din Franţa ; lise Friedeberg, din R. F. Germania şi Pr. Prof. Dumitru Popescu din
România.
Referatele şi comentariile au fost dezbătute şi adîncite de participanţi în şedin
ţele de lucru pe grupe, care au întocmit şi prezentat spre aprobare în şedinţele ple
nare de deschidere a lucrărilor patru rapoarte : 1). Rolul seminariilor şi facultăţilor
de teologie în reînnoirea vieţii comunităţii. 2). înţelegerea Sacramentului şi trăirea
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misterului; 4). Viaţa sacramentală. Viaţa monahală şi Biserica (şcoala duminicală).
Rolurile lor respective referitoare la tradiţie şi reînnoire în viaţa bisericilor etc.
La discuţii în cadrul grupelor de lucru şi în şedinţele plenare în care au fost
discutate, amendate şi adoptate rapoartele grupelor, au luat cuvîntul următorii dele
gaţi ai Bisericii Ortodoxe Române : P. S. Episcop Nestor Severineanul (raportul dintre
om şi natură) ; Pr. Prof. Mircea Chialda (relaţia dintre orizontalism şi verticalism în
educaţia creştină.) ; Pr. Prof. Dumitru Popescu (raportul dintre învăţămîntul teologic
şi educaţia creştină şi problematica lumii contemporane : adaptarea limbajului teo
logic la mentalitatea omului credincios contemporan ; specificitatea învăţămîntului teo
logic, abordarea realistă dar şi optimistă a desăvîrşirii creştine ; Pr. Lector Dumitru
Radu (factorii determinanţi ai reînnoirii ; complementaritatea dintre tradiţie şi reîn
noire) ; Pr. Prof. Gr. Marcu (importanţa vocaţiei sacerdotale în educaţia creştină) ;
Pr. Lect. Constantin Galeriu (legătura dintre Sfînta Liturghie şi viaţa de parohie);
Pr. Prof. N. Bordaşiu (relaţia dintre educaţie şi problematica specifică fiecărei Bi
serici).
Asupra rezultatelor consultaţiei, Bisericile Ortodoxe şi Bisericile Vechi Orientale
urmează să fie informate de cei care au organizat această consultaţie. Spre deosebire
de majoritatea participanţilor ortodocşi din occident care au încercat să orienteze
educaţia şi învăţămîntul teologic ortodox spre o spiritualitate ruptă de relaţiile lumii
contemporane, delegaţii Bisericii Ortodoxe Române au arătat că adevărata reînnoire
a educaţiei creştine şi a învăţămîntului teologic implică luarea în considerare a pro
blematicii lumii contemporane. Învăţămîntul teologic şi educaţia creştină trebuie să
fie şi să rămînă deschise lumii contemporane.
Participanţii au fost mulţumiţi de ospitalitatea arătată lor de Biserica Ortodoxă
Română. Au apreciat pozitiv rezultatele consultaţiei.
Excursia făcută cu autocarul în ziua de sîmbătă 11 septembrie a.c. la mînăstirile
din nordul Moldovei (Voroneţ, Vatra Moldoviţei, Suceviţa, Dragomirna) şi în împre
jurimile Mînăstirii Neamţ (Agapia, Secu, Sihăstria) a oferit oaspeţilor posibilitatea
de a vizita şi admira frumoasele noastre mînăstiri, giuvaere ale geniului creator al
poporului român dreptcredincios în credinţa lui creştină, mărturii ale artei româ
neşti religioase şi ale dezvoltării sale, precum şi realităţile şi realizările remarcabile
ale societăţii omeneşti actuale. Toţi participanţii şi-au exprimat admiraţia pentru acel
«Byzance apres Byzance» realizat de români şi mulţumirea pentru prilejul creat ca
să guste frumuseţile româneşti. Aceste idei au fost exprimate în mod pregnant de
P. S. Episcop Atanasie Yanulatos de Androutsa, profesor de Istoria Religiilor la Uni
versitatea din Atena, în cuvîntul său de mulţumire adresat Bisericii Ortodoxe Române,
întîistătătorului ei Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian şi î. P. S. Mitropolit
Iustin al Moldovei care a întîmpinat pe participanţi la sosirea lor în mînăstirea Suceviţa. I. P. S. Sa răspunzînd a subliniat lucrarea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, legătura ei strînsă da veacuri cu poporul căreia îi aparţine, lucrarea ei de
slujire şi sprijinire a edificării societăţii celei noi din ţara noastră, climatul libertăţii
religioase în care îşi desfăşoară ca şi celelalte culte activitatea lor, înţelegînd şi spri
jinul pe care statul îl manifestă faţă de problemele Bisericii.
Consultaţia de la Neamţ şi-a adus contribuţia ei deosebită la adîncirea temelor
propuse.
i
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CONSULTAŢIA ECUMENICA A FEMEILOR ORTODOXE
DE LA MÎNĂSTIREA AGAPIA
Intre 11— 17 septembrie a.c. a avut loc la Mînăstirea Agapia o consultaţie ecu
menică a femeilor ortodoxe (înţelegîndu-se prin «ortodoxe» atît cele ce aparţin Bi
sericii noastre, cît şi cele ce aparţin Bisericilor Orientale, zise «Monofizite»), de peste
50 de persoane (printre care socotim şi patru înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, pe
Prea Sfinţiţii Episcopi Antonie, Vicar patriarhal şi P. S. Adrian, Vicar al Mitropoliei
Iaşilor şi pe Mitropoliţii Ignatie Hazim din Sixia şi Emilianos Timiadis din partea
Patriarhiei Ecumenice) apoi pe stareţele şi maicele Eustochia Ciucanu, Adriana Cojocaru, Lucia Dumbravă, Semfora Gafton, Niţă Nazaria, Cecilia Negraru şi Heruvima
Timaru, şi pe doamnele Ecaterina Branişte şi Victoria Georgescu, invitate alături de
Prof. I. Ivan, N. Chiţescu şi Pr. C. Galeriu. Conducerea din partea Consiliului ecu
menic al Bisericilor a avut-o D-ra Brigalia Bam, ajutată de D-na Atena Atanasiu, ca
moderatoare, de Prof, I. Bria, ca organizator şi de un mic corp de secretare şi de in
terprete străine (discuţiile purtîndu-se în englezeşte şi, la nevoie, în franţuzeşte).
Pe lîngă Biserica Ortodoxă Română, au fost reprezentate Bisericile Ortodoxe Rusă,
Greacă, Bulgară-, Cipriotă, Polonă, Finlandeză, Franceză, Patriarhatul Ecumenic, al
Alexandriei, al Antiohiei, apoi Bisericile din Statele Unite, din Canada (reprezentată
de D-na Delima Iftodi, o româncă din parohia Păr. Panciuc), din Estul Africei şi, în
sfîrşit, Bisericile Ortodoxe Coptă şi Indiană-necalcedoniană.
Consultaţia a fost onorată de prezenţa Doamnei Maria Groza, care a ţinut o
interesantă conferinţă asupra rolului femeilor în familie şi societate şi de î. P. S. M i
tropolit Dr. Iustin care, în calitatea de gazdă a conferinţei, a urat bun venit mem
brelor ei şi a arătat însemnătatea Bisericii Ortodoxe în general şi a celei Ortodoxe
Române în special în dezvoltarea legăturilor ecumenice dintre confesiunile creştine
şi dintre ţările şi popoarele lumii.
Pentru buna desfăşurare a lucrărilor consultaţiei, Prea Fericitul Patriarh Jus
tinian a delegat pe Prea Sfinţitul Episcop Antonie.
Pentru o bună informare a participanţilor la consultaţie asupra unora dintre problemele-cheie ale ei s-au adus de la Geneva, multiplicate, textele conferinţelor care
aveau să fie ţinute la Agapia (ca acela al finlandezei Outi Piiroinen şi al Mitropo
litului Emilianos Timiadis al Calabriei), sau altele, care lămureau într-un anumit sens
problemele ei (ca «Slujirea diaconiţei în Biserica Ortodoxă Greacă», de profesorul
Evanghelos Theodoru, apoi «Femeia şi cuvîntul», de P. Evdochimov, «Modele orto
doxe», de George Tavard, şi «Consideraţii asupra firii umane şi unitatea lumii» de
Anoa Manolache din Bucureşti) etc.
Un loc deosebit şi-au meritat printre aceste studii acela al profesorului Thomas
Hopko, extras din «Revista trimestrială teologică a Sf. Vladimir» de la New York şi
acelea ale Prof. George H. Tavard şi Henri Rallet : Primul, intitulat «Despre caracterul
bărbătesc al preoţiei creştine», este categoric împotriva p<reoţiei femeieşti, iar cele
lalte de al doilea rînd arată omagierea înălţimii duhovniceşti a femeilor (modele orto
doxe luate din «Femei în Tradiţia creştină», apoi din «în vremea Părinţilor Bisericii»,
completîndu-se în mod independent.
Participantele străine care au fost găzduite la Mînăstirea Cernica, de unde,
împreună* cu maicile române şi cu ceilalţi invitaţi, au plecat cu autocarul în dimineaţa
zilei de 10 septembrie, via Sinaia, Braşov — Sfîntul Gheorghe, Gheorghieni, Tîrgul
Neamţ — Agapia. La Sfîntul Gheorghe au fost întîmpinate de protopop şi au luat
masa oferită "de I. P. S. Mitropolit Nicolae Mladin. S-a vizitat noua catedrală a ora
şului, în curs de finisare şi pictura unei noi biserici.
Sîmbâtă, l î septembrie. D-ra Bam Brigalia, preşedinta consultaţiei, a făcut o
expunere amplă asupra conferinţei, cu completări din partea moderatoarei (preşedinta
de şedinţă), D-na Atena Athanassiou.
După masă, D-na Elisabeta Behr-Sigel, scriitoare franceză, a ţinut liber o inte
resantă conferinţă, cu subiectul : Sensul participării femeilor la viaţa bisericească.
După o largă descriere pitorească — cu aspecte pozitive şi negative — a activităţii
de astăzi a femeii în acest sens, vorbitoarea a amintit năzuinţele unor teologi apuseni
spre reînvierea unui diaconat feminin, — fără insistenţă şi fără argumentare, însa»
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Duminică, 12 septembrie, participantele au asistat la slujba săvîrşită de Mitro
politul Ignatie Hazim al Latakiei din Siria, împreună cu un sobor şi care a predicat
(cu anticipaţie) despre Sfînta Cruce.
Apoi a urmat surpriza : Conferinţa D-nei Maria Groza, membră în Consiliul Na
ţional al Femeilor, bine cunoscută pe plan naţional şi internaţional, despre Condiţia
Si rolul femeii în viaţa Statului român». «Prezentată adunării cu însufleţire de maica
Niţă Nazaria, stareţa Mînăstirii Văratecu, D-na Maria Groza şi-a început expunerea
cu un citat din Mesajul Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socia
liste România către «Conferinţa internaţională a anului internaţional al femeii —
1975 — », în care Domnia Sa a arătat că femeia joacă un rol din ce în ce mai mare
în procesul de progres şi dezvoltare al societăţii româneşti. Acest fapt este şi un re
zultat al realizărilor din R. S. România, care a acordat libertatea deplină femeii şi a
creat condiţiile care permit dezvoltarea continuă economică, politică şi socială, prin
desfiinţarea oprimării, exploatării şi discriminărilor.
Se poate afirma că aceste idei au constituit planul conferinţei D-nei Groza, care,
a făcut o descriere a stării de drept şi de fapt de azi a femeii din România, citînd
Codul familiei din 1954 — «Mama şi copilul !» — , apoi prevederile Codului Muncii
privitoare la drepturile excepţionale ale maternităţii, pentru ca să sfîrşească prin a
aminti că mişcarea femeilor din România dezvoltă legături cu 95 organizaţii interna
ţionale feminine şi prin a exprima solidaritatea cu lupta femeilor din toate ţările pen
tru drepturile egale ale femeii împotriva politicii rasiste, pentru progres şi dezvoltarea
unei vieţi noi internaţionale, luptînd pentru pace şi egalitate în drepturi, cu elimi
narea forţei în raporturile dintre state şi cu respectul independenţei şi suveranităţii
naţionale, a amestecului în treburile altora şi avantajul reciproc. Aclamaţiile care au
urmat, precum şi aprecierile înalte pe care D-na Athanassiou le-a exprimat asupra
importanţei acestei conferinţe au fost o mărturie a sentimentelor unanime ale au
ditorului.
După masă a urmat referatul Mitropolitului Emilianos al Calabriei (reprezen
tantul Patriarhiei de la Constantinopol la Consiliul Ecumenic al Bisericilor), cu titlul:
Interesul femeii în tradiţia ortodoxă. Noi îndemnuri — amplu dezbătut. Invitat, Dl.
prof. Iorgu Ivan a făcut o apreciată expunere asupra punctului de vedere canonic des
pre hirotonia femeii.
S-au stabilit, de asemenea, temele majore ale celor patru grupe de sudii, care
aveau să lucreze separat, urmând ca în fiecare zi să discute în şedinţe plenare rodul
strădaniilor lor, începînd de a doua zi. De asemenea, activitatea zilnică avea să în
ceapă în următoarele patru zile, pe rînd, cu rugăciunea de dimineaţă şi cu medita
ţiile biblice, pregătite de D-na Ecaterina Branişte şi de D-ra Catherine Chiotellis din
Atena.
Seara. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iustin Moisescu, ierarhul locului, a ţinut un
amplu cuvînt de bun sosit, arătînd că ospitalitatea tradiţională românească se înscrie
în cadrul politicii generale a Statului Român de apropiere şi solidarizare a oamenilor
şi popoarelor. El a fost precedat de scurtele cuvîntări de mulţumire adresate Prea Fe
ricitului Patriarh Justinian şi înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iustin de preşedinta Con
ferinţei, D-ra Bam Brigalia şi de moderatoarea ei, D-na Atena Athanassiou.
Luni, 13 septembrie dimineaţa, Pr. Prof. C. Galeriu-a citit referatul prof. D. Stăniloae intitulat : Femeile în Teologia ortodoxă, după care au urmat discuţii.
La amiază s-au vizitat Mînăstirile Secu şi Sihăstria — la aceasta din urmă luîndu-se masa.
După prînz au început discuţiile pe grupe. Iată temele celor patru grupe asupra
cărora s-a discutat formulîndu-se rapoartele respective : 1. Educaţia şi chemarea femeii
în Biserică. 2. Familia în viaţa Bisericii. 3. 1Femeia ca mărturie în societate. 4. Partici
parea femeii la viaţa ecumenică a Bisericii.
Marţi, 14 septembrie de dimineaţă, după slujbă, finlandeza Outi Piiroinen, care
lucrează la Grenoble — France, în cadrul Mişcării ecumenice, a conferenţiat despre
Femei — relaţiile şi răspunderile lor în comunitatea umană. Au urmat discuţii.
La amiază s-a vizitat Mînăstirea Văratec, unde au dat explicaţii privitoare la
această mînăstire maica stareţă Nazaria Niţă şi P. S. Episcop Antonie şi s-a luat masa.
Pr. Arhimandrit Cleopa a ţinut o conferinţă despre femeie şi familie, Biserică şi so
cietate şi despre rugăciune.
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După amiază şi seara au continuat discuţiile pe grupe.
Miercuri, 15 septembrie dimineaţa s-au continuat discuţiile pe grupe, de aseme
nea, iar masa s-a luat la Mînăstirea Neamţu, unde P.S. Episcop Antonie a făcut un
rezumat al istoriei Bisericii Ortodoxe Române de la origină pînă astăzi, arătînd rostul
şi însemnătatea mînăstirilor în general şi a Mînăstirii Neamţu în special din punct de
vedere duhovnicesc şi patriotic în trecut.
Vizitarea modernului local al Seminarului teologic, unde P. S. Episcop Vicar Eftimie prezida examenul de admitere, a făcut o deosebită impresie asupra participanţilor,
ca şî clopotele de la mînăstire.
După amiază Prof. N. Chiţescu a expus studiul programat despre hirotonia femeii
din punct de vedere dogmatic-ortodox. La discuţii au luat cuvîntul D-ra Bam Brigalia
(diaconiţă anglicană), Mitropolitul Ignatie Hazim din Siria, D-na Cleopatra Bayata din
Cipru, D-ra Argyro Kontoporghi (diaconiţă ortodoxă) din Atena, D-ra Chiotellis Catherine din Atena, D-na Athena Âthanassiou etc.
Seara şi joi 16 septembrie toată ziua s-au discutat şi s-au definitivat referatele.
In concluzie trebuie analizate unele idei din cele patru referate ale grupelor :
Femeile, se spune acolo, trebuie ca, împreună cu bărbaţii, să formeze cadrele sociale
care conduc ia o societate mai bună, în acest sens ele trebuie formate cu o educaţie
şi cu cunoştinţele adecvate. Femeia trebuie să ofere slujirea ei oriunde şi oridecîte ori
se iveşte vreo nevoie în Biserica şi în societatea ei (Referatul grupei a IlI-a, pagina 2 :
III, 2). In acest consens se spune că se impune conştiinţa coresponsabilităţii bărbatului
şi femeii în cămin, în sensul că femeia ar trebui uşurată în multele ei îndatoriri (fami
liare), care o împiedică să-şi aducă (cum trebuie) contribuţia ei publică* (III, 3).
In lumina discuţiilor mereu înteţite în Bisericile de tradiţie apuseană asupra hiro
toniei femeilor, se mai spune acolo, ar fi de mare folos pentru femeile ortodoxe, dacă
s-ar publica nişte studii speciale asupra acestui subiect în scopul de a se clarifica şi
interpreta poziţia ortodoxă pentru surorile noastre din alte Biserici. Aceasta constituie
o necesitate imediată în special pentru femeile ortodoxe, care trăiesc în lumea apuseană
şi care sînt necontenit angajate în dialogul asupra acestei confesiuni, chiar dacă «pro
blema» hirotoniei femeilor nu este o problemă pentru ortodocşi (I, 5).
La această adunare s-a insistat, de asemenea, foarte mult asupra nevoii unei pre
gătiri a femeii în vederea rolului ei în Biserică. Potrivit Tradiţiei, citim acolo, femeile
şi-au asumat un rol de frunte în toate domeniile slujirii Bisericii în parohii şi în comu
nităţile locale. Aceste niveluri ale slujirii să se continue să fie extinse printr-o edu
caţie mai intensă a femeii. Conducerea şi iniţierea femeilor este importantă în special
în domeniul educaţiei, în opera socială şi, aşa cum s-a văzut în ultimii ani, în pu
blicaţii (I, 3). Femeile trebuie încurajate şi ajutate ca să primească toată pregătirea
necesară pentru a-şi asuma unele funcţiuni în viaţa Bisericii (I, 1).
Femeile sînt capabile mai ales să organizeze şi să asigure o asistenţă specială, ca
şi îngrijirea săracului şi bătrînului, a orfanilor şi a celor obligaţi de boală să stea în case
şi în spitale. în unele situaţii femeile sînt de asemenea nevoite să asigure slujbe^ unor
case de copii în locul mamelor care muncesc. Femeile antrenate în mod special pot
asista clerul pentru ca să facă unele familii în stare de a-şi rezolva conflictele şi pot
veni în întîmpinarea familiilor dezunite şi a celor în divorţ şi mai ales pot avea grijă
şi arăta un interes special pentru copiii acestor familii, care au de făcut faţă multor
greutăţi şi nemulţumiri din cauza unor astfel de împrejurări (I, 3).
Este oare drept, se spune în alt referat, ca unele fiinţe omeneşti să suporte
urmările hotărîrilor altora ? Mai precis, de ce oare trebuie ca noi femeile să suportăm
totdeauna consecinţele hotărîrilor bărbaţilor ? O privire asupra lumii din jurul nostru
ne arată imagini diferite. Să ne întoarcem spre Liban, o ţară care a devenit un cimitir
al propriului ei popor. Fiecare femeie din Liban a pierdut în ultimii doi ani de război,
fie un soţ, un fiu, o fată, un frate, un tată, o casă şi poate... pe ea însăşi...
O grijă deosebită faţă de familie, «locul unde experienţa credinţei se manifestă
într-un mod comunitar foarte real»,pune problema copiilor care adesea sînt prea puţin
numeroşi şi nu sînt nici doriţi ; uneori nu sînt ai aceloraşi părinţi. Problema copiilor
nelegitimi, se spune în altă parte, a fost deabia evocată. Căsătoriile mixte pun, de ase
menea, probleme spinoase în unele Biserici (III, 3).
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Pentru întărirea «dimensiunii misionare a Liturghiei» s-a cerut, de asemenea, pu
blicarea de broşuri, cărţi uşoare de citit cu explicarea Tainelor şi cultului.
S-a amintit apoi răspunderea femeii ca a oricărui cetăţean, din punct de vedere
social-politic-economic, în afară de aceea a diaconiei — esenţa vieţii creştine pe «plan
orizontal» (III, 1,2).
în capitolul despre diaconiţe se arată rolul lor în trecut şi astăzi, chiar în Bise
rici ca cea Coptă din Egipt, unde acţionează 150 de astfel de diaconiţe. S-a menţionat
că «diaconia» femeii, nu a fost preoţie ierarhică, ci «extensiunea vieţii sacramentale a
Bisericii», sub formă de ajutor dat preotului şi Episcopului, în trecutul îndepărtat şi,
sub alte forme, în comitetele parohiale astăzi. Se adaugă speranţa ca unele Sinoade
vor desemna adaptările necesare sau recomandări privind oficiul diaconiţei, venind
astfel în întîmpinarea condiţiilor noi şi nevoilor actuale ale Bisericilor (I, 4— 5).
Pentru promovarea monahismului în diasporaua ortodoxă se spune : Notînd lipsa
mînăstirilor şi a centrelor şi vocaţiei monastice în diasporaua ortodoxă este necesar
ca Bisericile, Biserica sau şcolile ortodoxe, să dea o atenţie mai mare răspîndirii in
formaţiilor asupra vieţii călugăreşti şi încurajării vieţii monastice (I, 4).
Pe de altă parte există un prozelitism exersat în familie de diferite secte, în
unele cercuri mai ales, prin mijlocul femeilor.
Se aminteşte, de asemenea, că participarea ortodoxă* tot mai intensă în viaţa ecu
menică la nivel internaţional din 1961 a adus o mare contribuţie la îmbogăţirea
Bisericii de la un cap la altul al ei (IV, 1).
încîntate de frumoasa primire făcută de centrele ecumenice monahiceşti ale Bi
sericii noastre şi de români în general, membrele acestei conferinţe au constatat ne
cesitatea de a continua întîlnirile femeilor ortodoxe la toate nivelurile. Experienţa de
a fi învăţat multe lucruri asupra Bisericii Ortdoxe Române, se spune mai departe, este
de mare valoare şi cer să li se dea şi alte asemenea prilejuri de învăţătură asupra
Biserilor naţionale ortodoxe. Ca atare, s-a propus constituirea unei echipe de 5—6 per
soane din toate Bisericile Ortodoxe, care le-ar vizita pentru ca toate să se împărtă
şească din viaţa altor Biserici surori, întărindu-se astfel conştiinţa ecumenică şi interortodoxă, ca şi legăturile dintre popoare din ce în ce mai mult (IV, 1— 2). S-a cerut ca
primul membru al secretariatului care va fi numit în viitor în Consiliul Ecumenic al
Bisericilor să fie o femeie (IV, 2) ; de asemenea să se numească o femeie tînără orto- •
doxă pe un an în secretariat, pentru a coordona datele ce se vor culege în vizitele
diferitelor Biserici Ortodoxe (IV, 2).
Seara tîrziu au fost definitivate şi votate referatele şi următorul comunicat :
«La iniţiativa Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Departamentul înnoirii, femei
din Bisericile Ortodoxe de ambele tradiţii — de Răsărit (sau Calcedoniene) şi Orien
tale (sau necalcedoniene) — , s-au întîlnit în Mînăstirea Agapia ca să discute «rolul
femeilor ortodoxe în Biserică şi în societate».
întîlnindu-se pentru prima dată în istorie, participantele au încercat să-şi îm
părtăşească experienţele lor şi să sistematizeze problemele cărora ele le fac faţă în
angajamentul lor faţă de Biserică, în viaţa ei şi în societatea de astăzi. în lumina situa
ţiilor lor deosebite din punct de vedere cultural şi social, au fost discutate chestiuni
importante privind diviziunile Educaţie şi Vocaţie, Familia în viaţa Bisericii, Mărturia
în societate şi Participarea la Mişcarea ecumenică.
Problema hirotoniei femeii ca preot n-a fost privită ca fiind o chestiune pentru
femeile ortodoxe ; totuşi s-a recomandat ca problema aceasta să fie studiată în lumina
tradiţiei ortodoxe pentru o sistematizare mai efectivă a poziţiei ortodoxe în dialogul
ecumenic.
S-a vădit un interes special pentru problemele omeneşti care confruntă femeile
în comunităţile implicate în conflicte politice şi în deosebi pentru refugiaţi, orfani şi
alte victime ale unor astfel de conflicte.
Consultaţia răspunde de asemenea nevoilor exprimate de femei de a fi mai mult
cuprinse în educaţia teologică, în administraţia şi în forurile hotărîtoare bisericeşti la
toate nivelurile vieţii bisericeşti, în serviciile sociale, în educaţia religioasă şi duhov
nicească în Biserică, în călugărie şi de întărire a vieţii de familie.
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Membrii consultaţiei au experimentat de asemenea viaţa liturgică şi duhovni
cească a călugăriţelor din Mînăstirea Agapia şi din alte mînăstiri ale Moldovei, care
au servit ca să adîncească experienţa iubirii şi a comuniunii, care s-au dezvoltat în
timpul acestei consultaţii».
Vineri, 17 septembrie au fost vizitate mînăstirile din nordul Moldovei, participan
tele şi participanţii fiind însoţiţi de Prea Sfinţiţii Episcopi Antonie şi Adrian ; masa
s-a luat la Mînăstirea Suceviţa.
Seara, după întoarcerea la Mînăstirea Agapia, a fost masa de despărţire, la care
au cuvîntat Maica Stareţă Eustochia Ciucanu, D-ra Rita Kassabian din Beirut, D-ra Bam
Brigalia şi D-na Athena Athanassiou şi Prea Sfinţiţii Episcopi Antonie şi Adrian. Au dat
un concert religios foarte apreciat, maicile din'Mînăstirea Agapia şi a cîntat un cîntec religios şi D-ra Mary Mugo din Nairobi — Kenia. Fiecare participantă a primit
daruri cu amintiri de riauitat de la Mînăstirea Agapia (unde şi timpul a fost minunat
toată durata Conferinţei).
Sîmbătă, 18 septembrie, participantele la consultaţie s-au înapoiat la Mînăstirea
Cernica pentru pregătirea în vederea plecării în Patrie.
Concluziile care se pot trage de la această conferinţă sînt dintre cele mai opti
miste. Mai întîi se constată faptul că Biserica Ortodoxă Română sprijină politica
Statului nostru de apropiere şi solidaritate cu popoarele în Uipta lor pentru indepen
denţă, libertate şi progres.
Trebuie accentuat de asemenea faptul că Biserica noastră a oferit ospitalitate
primei consultaţii ecumenice a femeilor ortodoxe — ceea ce arată importanţa pe care
ea o acordă emancipării şi egalităţii femeii cu bărbatul, ca urmare a progresului social-politic al vremurilor noastre. Participarea Doamnei Maria Groza la această consul
taţie, a mărit prestigiul şi importanţa ei.
Din punct de vedere strict bisericesc, invitaţia de a se ţine această conferinţă în
ţara noastră s-a dovedit a fi salutară şi fericită.
Regretul cu care au părăsit Agapia şi Cernica şi hotărîrea de a se întîlni perio
dic şi de a numi o reprezentantă permanentă a femeilor ortodoxe, în secretariatul Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, arată încrederea şi entuziasmul unanim pe care l-a pro
dus printre participante Conferinţa de la Agapia. Ea a însemnat un succes şi o impre
sie plăcută asupra Bisericii noastre.

Prof. N. CHIŢESCU

VIZITA CATOLICOŞULUI MORAN MAR BASELIUS MAR THOMA MATHEWS I
AL BISERICII ORTODOXE SIRIENE DIN INDIA DE SUD
La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, între 2— 7 octombrie 1976
a făcut o vizită oficială în Biserica Ortodoxă Română o delegaţie a Bisericii Ortodoxe
Siriene din India de Sud, Biserică ce face parte din grupul Bisericilor Vechi Orientale.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Siriene din India de Sud era condusă de întîistătătorul ei, Catolicosul Moran Mar Baselius Mar Thoma MatheWs I, şi alcătuită
din : I. P. S. Mitropolit Mathews Mar Coorilos de Quillon ; I. P. S. Mitropolit Paulus
Mar Gregorios de Delhi • I. P. S. Mitropolit Joseph Mar Pachomios de Kandenad;
P. C. Ieromonah Zacharias ; P. C. Pr. Joseph Vendrappilly; P. C. Diac. George Koshp
şi Dl. P. C. Abraham, secretar general al Asociaţiei «Malankara».
Vizita a constituit răspunsul la aceea făcută de" Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian, în fruntea unei delegaţii oficiale a Bisericii Ortodoxe Române, în India de
Sud în anul 1969.
Sîmbătă 2 octombrie 1976, Sanctitatea Sa Catolicosul Moran Mar Baselius Mar
Thoma Mathews I şi însoţitorii Sanctităţii Sale a sosit la Bucureşti, fiind întîmpinaţi
pe Aeroportul Internaţional Otopeni.
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în aceeaşi zi, la prînz, Sanctitatea Sa Catolicosul Mathews I şi însoţitorii săi au
fost primiţi de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian. Au fost de fa ţă : I. P. S.
Mitropolit Teoctist al Olteniei, P. S. Episcop Dr. Antonie Ploieşteanul, Vicar Patriar
hal, P. C. Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal şi Pr. Niţişor' Cazacu, secretar
patriarhal.
Duminică, 3 octombrie, delegaţia Bisericii Ortodoxe Siriene din India* de Sud a
asistat la Sfîntă Liturghie, în catedrala patriarhală din Bucureşti. înalţii
oaspeţi
indieni au fost întîmpinaţi de I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, pre
şedintele Comisiei sinodale pentru Afaceri Externe. Sfîntă Liturghie a fost săvîrşită
de I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul şi
un sobor de preoţi şi diaconi ai catedralei patriarhale. Răspunsurile au fost date de
Corala Patriarhiei Române.
în numele Prea Fericitului Patriarh Justinian, I. P. S. Mitropolit Iustin al Mol
dovei şi Sucevei a adresat înalţilor oaspeţi indieni un cuvînt de bun venit, subliniind
apoi vechimea creştinismului în India — de pe vremea Sfîntului Apostol Toma —
importanţa creştinismului pentru viaţa Statului Kerala-India, relaţiile ecumenice din
tre cele două Biserici, mai ales după anul 1957, concretizate prin schimburi de vizite
de ierarhi şi profesori, ca şi relaţiile de bună colaborare dintre cele două popoare.
A răspuns Sanctitatea Sa Catolicosul Moran Mar Baselios Mar Thoma Mathews
I, care în cuvîntul său a arătat că cele două Biserici — Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Ortodoxă Siriană din India de Sud — sînt Biserici apostolice, că poporul
indian şi cel român au avut de luptat de-a lungul veacurilor pentru independenţă şi
neatîrnare şi că deşi din punct de vedere geografic cele două Biserici şi popoare
sînt depărtate, ele sînt apropiate spiritual.
La palatul patriarhal din Bucureşti, Prea Fericitul Patriarh Justinian a oferit o
masă oficială în cinstea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Siriene din India de Sud, în
cadrul căreia s-au rostit toasturi.
în după-amiaza aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii Ortodoxe Siriene din India de
Sud, însoţită de I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, I. P. S. Mitropolit
Teoctist al Olteniei, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, ca şi de
D-nii : Nicolae Mihăiţă şi Remus Rus, a plecat cu maşinile spre mînăstirile din Nor
dul Moldovei, primul popas făcîndu-se la Mînăstirea Agapia. Aici înalţii oaspeţi şi
însoţitorii lor au fost primiţi de P. S. Episcop-vicar Adrian Botoşeneanul şi de obştea
monahiilor de la Agapia. S-a vizitat apoi Mînăstirea Agapia, Mînăstirea Neamţ şi a Se
minarului teologic de aici.
înalţii oaspeţi au luat cunoştinţă direct de sistemul de învăţămînt teologic şi
de viaţa monahală din Biserica noastră, rămînînd impresionaţi de vitalitatea Bisericii
Ortodoxe Române şi de excelenta ei organizare.
în continuare oaspeţii şi invitaţii au mers la Mînăstirile Sfîntul Ioan cel Nou
de la Suceava, Voroneţ, Vatra Moldoviţei şi Dragomirna, Mînăstirile Putna şi Suceviţa, apoi a revenit la Iaşi.
în capitala Moldovei, înalţii oaspeţi au vizitat catedrala mitropolitană, apoi mi
nunatele biserici «Sf. Trei Ierarhi» şi Cetăţuia, ca şi Schitul Bucium.
Miercuri, 6 octombrie, înalţii oaspeţi indieni au revenit la Bucureşti.
In aceeaşi zi a avut loc o recepţie la Ambasada Indiei din Bucureşti, oferită
de Excelenţa Sa Dl. L. S. Kaul, ambasadorul Indiei la Bucureşti.
înalţii oaspeţi indieni au vizitat Seminarul, apoi Institutul teologic din Bucureşti.
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Joi, 7 octombrie, întîistătătorii celor două Biserici şi-au luat rămas bun, după
care delegaţia Bisericii Ortodoxe Siriene din India de Sud a plecat spre Moscova,
unde — la invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Pimen al Moscovei şi al întregii Rusii
— a făcut o vizită oficială.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Siriene din India de Sud a fost condusă la Aeroportul
Internaţional Otopeni de I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, P. S. Episcop Dr.
Antonie Ploieşteanul, Vicar patriarhal, P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, P. C.
Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal.
Vizita Sanctităţii Sale Catolicosul Moran Mar Baselius Mar Thoma Mathews I,
împreună cu o delegaţie oficială a Bisericii Ortodoxe Siriene India de Sud, a marcat
un moment important pentru adîncirea bunelor relaţii ecumeniste dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Siriană din India de Sud, ca şi pentru conso
lidarea prieteniei dintre poporul român şi cel indian. — (C. V.).
*

VIZITA I. P. S. MITROPOLIT MELETIOS DE BUENOS AIRES
(PATRIARHIA ANTIOHIEI)
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Justinian, între 11 septembrie şi 9 octom
brie 1976 a făcut o vizită în Biserica Ortodoxă Română, I. P. S. Mitropolit Meletios
de Buenos Aires şi întreaga Argentină (Patriarhia
Antiohiei), însoţit de P. C. Pr.
Miguel Saba, exarh şi consilier mitropolitan şi de
P. C. Pr. Costică Popade
la
parohia ortodoxă română din Caracas — Venezuela.
Duminică 12 septembrie, delegaţia argentiniană însoţită de P. C. Pr. Octavian
Popescu şi Dl. Cezar Vasiliu, a asistat la Sfîntă Liturghie în catedrala patriarhală din
Bucureşti şi a fost prezentată de Pr. Octavian Popescu credincioşilor prezenţi la
slujbă*. După-amiaza s-au vizitat o serie de biserici din Capitală.
Luni, 13 septembrie, I. P. S. Mitropolit Meletios de Buenos Aires, însoţit de Pr.
Miguel Saba şi Pr. Costică Popa, au plecat la Craiova, unde, la invitaţia I. P.S. M i
tropolit Teoctist a făcut o vizită în Mitropolia Olteniei.
Duminică, 19 septembrie, I. P. S. Mitropolit Meletios de Buenos Aires şi I. P. S.
Mitropolit Teoctist al Olteniei, au săvîrşit Sfîntă Liturghie în catedrala mitropolitană
din Craiova, cu care ocazie cei doi ierarhi au vorbit credincioşilor despre bunele
relaţii frăţeşti dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Antiohiei. S-au făcut referiri şi
la vizita Prea Fericitului Patriarh Elias IV al Antiohiei şi al întregului Orient făcut
Bisericii Ortodoxe Române, în 1974, şi la slujba comună făcută în această catedrală
împreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi alţi ierarhi anliohieni şi
români.
Luni, 20 septembrie, I. P. S. Mitropolit Meletios al Argentinei şiînsoţitorii săi
au revenit la Bucureşti, unde au vizitat instituţiile centrale bisericeşti.
Joi 23 septembrie, la prînz, oaspeţii au fost primiţi de Dl. Gheorghe Nenciu,
vicepreşedintele Departamentului Cultelor.
După-amiaza au vizitat Mînăstirea Ţigăneşti, iar vineri, 24 septembrie, delegaţia
a vizitat bisericile Creţulescu şi Mînăstirile Plumbuita şi Pasărea.
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Duminică, 26 septembrie, I. P. S. Mitropolit Meletios de Buenos Aires a săvîrşit Sfînta Liturghie în catedrala patriarhală din Bucureşti, însoţit de Pr. Exarh Miguel
Saba şi Pr. Costică Popa, ca şi de preoţii şi diaconii catedralei.
După terminarea Sfintei Liturghii, I. P. S. Mitropolit Meletios de Buenos Aires a
rostit următoarea cuvîntare :
«Stimaţi fraţi şi iubiţi credincioşi,
Din toată inima, din tot sufletul, mulţumesc Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian care mi-a îngăduit să slujesc Siînta Liturghie în catedrala patriarhală din
Bucureşti.
De treizeci de ani aud de numele Prea Fericitului Patriarh Justinian şi aveam
dorinţa profundă să-L cunosc. Vorbeam cu un preot român şi-mi spunea că trebuie
să merg la Bucureşti pentru a cunoaşte România şi Biserica Ortodoxă Română. De
aceea am venit împreună cu Pr. Exarh Miguel Saba şi cu Pr. Costică Popa din Caracas-Venezuela. Din momentul cînd am pus piciorul pe pămîntul binecuvîntat al
României, am constatat că visul de acolo este aici o realitate.
Cu Prea Fericitul Patriarh Justinian este toată Biserica, Prea Fericirea Sa este
mitropolit, arhiepiscop, episcop, preot şi diacon. Spun aceasta pentru că Prea Fericirea
Sa lucrează în toate părţile îndrumînd lucrările artistice şi manuale. Am vizitat mînăstiri şi biserici restaurate. Aveţi o frumuseţe de biserici şi de mînăstiri şi ştiu că toate
sînt refăcute, rezidite şi înfrumuseţate sub îndrumarea Prea Fericirii Sale. Am consta
tat disciplina preoţilor şi călugărilor. Se înţelege, a avut şi are colaboratori destoinici:
mitropoliţi arhiepiscopi, episcopi, preoţi şi credincioşi, dar Prea Fericitul Patriarh
Justinian este sufletul tuturor. Deci, dacă spun că-i sînt recunoscător nu este mult.
De mulţi ani, Biserica Antiohiei şi Biserica Ortodoxă Română au legături fră
ţeşti şi relaţii creştine pure. Cum ştiţi, Patriarhul Macarie al Antiohiei a vizitat
România. El nu a scris nimic despre această vizită, în schimb a scris diaconul Paul
de Alep, iar noi am citit ceea ce el a lăsat.
Ştim că Biserica este Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească. Biserica este
unică şi aceasta se vede şi din faptul că un jnitropolit de Antiohia poate săvîrşi
Sfînta Liturghie în catedrala patriarhală din Bucureşti. Nu pot face acelaşi lucru într-o
biserică ce nu este ortodoxă. Spunem că Biserica este universală, pentru că de la
nord la sud şi de la răsărit la apus este aceeaşi. Spunem că Biserica este apostolică
pentru că Biserica Antiohiei a fost fondată de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. De
asemenea, istoricii spun că Sfîntul Apostol Andrei a predicat creştinismul în sudul
României. Deci Patriarhia Antiohiei şi Patriarhia Ortodoxă Română alcătuim o sin
gură Biserică.
Iubiţi credincioşi, vă rog din suflet să vă rugaţi cu mine ca Dumnezeu să dea
sănătate şi viaţă lungă Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, colaboratorilor Prea
Fericirii Sale de aproape sau de departe, pentru ca să avem biserică ortodoxă ro
mână în America de Sud. în Venezuela, la Caracas, avem pe P. C. Pr. Icon. Stavro
for Costică Popa şi vom avea şi alţii. Aşa cum colaborăm aici, tot aşa vom colabora
şi în America de Sud.
Biserica Ortodoxă Română are nevoie de multe lucruri şi în exterior. Aveţi
aici, în România, destui preoţi şi toarte buni. Avem nevoie de ajutorul spiritual al
Bisericii Ortodoxe Române în afara graniţelor României. îl cerem din toată inima şi
cu toată sinceritatea. Sînd sigur că Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi Sfîntul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor face un efort pentru a ajuta Biserica Orto
doxă Română din exterior.
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Binecuviritarea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin».
La invitaţia I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei
cu care I. P. S.
Mitropolit Meletios a fost coleg în timpul studiilor la Atena, delegaţia a făcut o vizită
în Mitropolia Moldovei şi Sucevei.
Joi, 30 septembrie, oaspeţii au revenit la Bucureşti.
La invitaţia P. S. Episcop Antim al Buzăului, I. P. S. Mitropolit Meletie de
Buenos Aires şi însoţitorii săi au făcut o vizită în Eparhia Buzăului.
Vineri, 1 octombrie, oaspeţii au sosit la Buzău, fiind întîmpinaţi
la centrul epar
hial de P. S. Episcop Antim Angelescu, însoţit de P. S. Arhiereu-vicar Veniamin
Rîmniceanul.
După-amiază s-a vizitat Mînăstirea Ciolanu şi cetatea Bradu (sec. XIV) ca şi
tabăVa de.sculptură în piatră de la Măgura, unică în lume.
Sîmbătă, 2 octombrie oaspeţii au vizitat catedrala episcopală, unde s-a oficiat
unpolihroniu.
Cu această ocazie, P. S. Episcop Antim a prezentat pe oaspeţi şi a
reliefat bunele raporturi dintre Patriarhia Antiohiei şi Biserica Ortodoxă* Română.
S-a vizitat apoi Seminarul teologic unde P. S. Arhiereu-vicar Veniamin Rîmni
ceanul a prezentat profesorilor şi elevilor pe oaspeţi. Pr. Exarh Miguel Saba a răs
puns, dînd sfaturi elevilor pentru a se pregăti cu toată seriozitatea pentru slujirea
Bisericii şi Patriei.
La invitaţia I. P. S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de Jos, oaspeţii
au făcut o vizită în această arhiepiscopie.
Miercuri, 6 octombrie, I. P. S. Mitropolit Meletios al Argentinei împreună cu Pr.
Exarh Miguel Saba şi Pr. Costică Popa, au fost primiţi într-o audienţă de Prea Fecicitul Patriarh Justinian. Au fost de faţă P. S. Episcop Dr. Antonie Ploieşteanul, vicar
patriarhal şi Pr. Octavian Popescu, consilier patriarhal.
I. P. S. Mitropolit Meletios a mulţumit călduros .Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române pentru această vizită, pentru ocazia de a vedea cele mai de seamă realizări
ale Bisericii noastre, pentru ospitalitatea acordată. De asemenea, I. P. S. a remarcat
bunele raporturi care există între Biserică şi stat în ţara noastră. A solicitat Patri
arhiei Române trimiterea a 1—2 preoţi pentru parohiile siriene din Argentina, urmînd
ca Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române să se pronunţe asupra acestei
probleme.
Vineri, 8 octombrie, I. P. S. Mitropolit Meletios a fost primit într-o audienţă
de rămas bun, de către Dl. Gheorghe Nenciu, vicepreşedintele Departamentului Cul
telor.
Sîmbătă, 9 octombrie, I. P. S. Mitropolit Meletios de Buenos Aire şi Pr. Exarh
Miguel au părăsit capitala.
Vizita în Biserica Ortodoxă Română a I. P. S. Mitropolit Meletios de Buenos
Aires şi întreaga Argentina a constituit un nou prilej de afirmare a bunelor relaţii
ecumenice dintre Patriarhia Antiohiei şi Biserica Ortodoxă Română.
s

VIZITA I. P. S. MITROPOLIT IGNATIOS DE LATAQUIA (PATRIARHIA ANTIOHIEI)
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Justinian, între 3 şi 21 septembrie 1976,
I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia (Patriarhia Antiohiei), însoţit de Pr. Iacoub
Elya, a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Române.
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Vineri, 3 septembrie, oaspeţii au fost întîmpinaţi pe Aeroportul Internaţional
Otopeni de P. S. Episcop-vicar Nestor Severineanul, P. C. Pr. Dumitru Soare, consi
lier patriarhal la Seriviciul Relaţiilor Externe Bis»ericeşti, Diac. Ioan Caraza şi Dl.
Cezar Vasiliu. Pe durata vizitei la Bucureşti, I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia
a fost găzduit la Palatul patriarhal iar Pr. Iacoub Elya la Căminul preoţesc al Arhi
episcopiei a Bucureştilor.
In după-amiaza aceleiaşi zile, oaspeţii au făcut o vizită prin noile cartiere ale
Bucureştiului, apoi la Mînăstirea Ţigăneşti, fiind primiţi de soborul maicilor, în
frunte cu P. Cuv. Monahie Heruvima Timaru, stareţa acestei mînăstiri. Aceasta a
făcut o prezentare a monahismului ortodox românesc şi a Mînăstirii Ţigăneşti, cu
atelierele sale cunoscute acum nu numai în ţară ci şi peste hotare.
I. P. S. Mitropolit Ignatios a luat apoi cuvîntul, arătînd că monahismul este
una din ideile de bază ale ortodoxiei, împletind munca cu rugăciunea, ceea ce oferă
trăitorilor vieţii monahale un optimism robust, încredere în Dumnezeu şi în semeni,
cîa şi bucurie duhovnicească.
In continuare s-a vizitat muzeul şi atelierele mînăstirii Ţigăneşti, oaspeţii rămînînd impresionaţi de rezultatele muncii monahiilor de aici.
Sîmbătă, 4 septembrie, I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia şi Pr. Iacoub
Elya, însoţiţi de Dl. Samir Gholam, doctorand libanez la Institutul teologic universi
tar din Bucureşti, au vizitat instituţiile centrale bisericeşti : tipografia Institutului Bi
blic şi de Misiune ortodoxă, Mînăstirea Antim cu Biblioteca sinodală şi muzeul, apoi
Seminarul şi Institutul teologic din Bucuneşti.
Cu ocazia vizitei la şcolile teologice I. P. S. Sa şi-a putut face o idee generală
despre organizarea învăţămîntului teologic în Biserica Ortodoxă Română. I. P. S. Sa
s-a întreţinut cu profesorii noştri de teologie asupra principiilor generale ale învăţămîntului nostru teologic asupra programei analitice asupra marilor probleme ale
teologiei ortodoxe actuale.
în continuare oaspeţii au vizitat mînăstirea Căldăruşani unde au fost întîm 
pinaţi de P. Cuv. Arhim. Maxim Mereanu, stareţul mînăstirii, în fruntea soborului
monahilor. Acesta a făcut o prezentare generală a mînăstirii, după care I. P. S. M i
tropolit Ignatios a vorbit vieţuitorilor de aici despre monahismul ortodox şi regu
lile sale ; plecînd de la mînăstirea Căldăruşani, oaspeţii au vizitat în seara aceleiaşi
zile mînăstirea de călugăriţe Ghighiu de unde • s-au întors la Bucureşti.
Duminică, 5 septembrie, I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia a asistat la
Sfînta Liturghie în catedrala patriarhală din Bucureşti, iar după-amiaza a vizitat o
serie de biserici din Capitală.
Intre 6— 10 septembrie, I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia şi Pr. Iacoub
Elya au luat parte la Consultaţia ecumenică de la Mînăstirea Neamţ cu tema Ţradiţie
şi reînnoire în învăţămîntul teologic ortodox. I. P. S. Sa a fost ales în Prezidiul
Consultaţiei şi a condus grupa Il-a de lucru cu tema «Educaţia în familia creştină».
Intre 11— 17 septembrie, I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia a participat, ca
invitat de onoare, la Conferinţa ecumenică de la Mînăstirea Agapia, organizată de
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, cu tema : «Rolul femeii în Biserică şi societate».
La sfîrşitul Conferinţei I. P. S. însoţit de P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar
patriarhal, a vizitat mînăstirile din nordul Moldovei. Sîmbătă, 18 septembrie, oaspetele
a revenit la Bucureşti.
4
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Fericitul Părinte Patriarh Justinian, asigurîndu-vă de profundul meu respect şi de
rugăciunile mele ; dacă îmi permiteţi de profundul meu respect şi de dragostea mea
în Hristos».
_în după-amiaza aceleiaşi zile, Episcopul Stockwood, Rev. Walter, I. P. S. Mitro
polit Iustin al Moldovei şi Sucevei şi P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar pa
triarhal, au participat la o recepţie dată de ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti.
Miercuri, 22 septembrie, cei doi reprezentanţi ai Bisericii Anglicane au părăsit
Bucureştiul — (D.O.).

VIZITA UNOR PASTORI EVANGHELICI DIN R. F. GERMANIA
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Justinian, pastorul Albert Kratz, din partea
Bisericii Evanghelice din Hessen-Nassau, şi Dl. Karl Bandhauer, epitropul parohiei
ortodoxe române din Offenbach Frankfurt—R. F. Germania, au făcut o vizită în ţara
noastră, începînd cu data de 4 octombrie a.c., cînd au sosit în ţară pe calea aerului.
Pe tot timpul şederii lor în ţara noastră oaspeţii au fost însoţiţi de Dl. Ioniţă
Viorel.
A. Kratz, în vîrstă de 63 de ani, este persoana care a ajutat şi sprijinit înfiin
ţarea parohiei ortodoxe române din Offenbach— R. F. Germania. SI a pus la dispoziţia
acestei parohii locaşul de cult, care nu este altceva deoît capela unui vechi castel. De
cur.înd a fost instalat în acest locaş 'de ou'lt un iconostas construit în Atelierele Insti
tutului Biblic de la Mînăstirea Plumbuita şi dăruit acelei Parohii de Patriarhia Română.
Dl. K. Bandhauer s-a născut la Azuga din tată de origine germană iar mama
sa fiind româncă'ortodoxă. El a trăit la Braşov, unde a lucrat la uzina Tractorul.
Dl. Bandhauer a ' început încă din 1972 să se intereseze de înfiinţarea unei
Parohii Ortodoxe Române pe aoele meleaguri şi astfel în 1975 această parohie a
putut lua fiinţă, prin strădania şi a altor credicioşi ortodocşi români. Aici trebuie
să amintim pe P. C. Pr. Tudor Alexandru, care este şi parohul acestei parohii.
5
octombrie : la orele 10 cei doi oaspeţi au fost primiţi de către P. S. Antonie
Ploieşteanul, vicar patriarhal, care le-a adresat un scurt cuvînt de bun venit în ţara
noastră şi s-au făcut unele propuneri în legătură cu desfăşurarea acestei vizite.
La orele 12 Prea Fericitul Patriarh Justinian a primit pe cei doi oaspeţi, pe
Care i-a felicitat pentru activitatea desfăşurată pe seama Bisericii Ortodoxe Române
şi drept apreciere le-a înmînat «Crucea patriarhală pentru laici».
Răspunzînd cuvîntului rostit de Prea Fericitul Patriarh Justinian, Dl. A. Kratz
a arătat că ceea ce a făcut pentru Parohia Ortodoxă Română din Offenbach n-a fost
decît îndeplinirea datoriei sale de creştin, adică aceea de a ajuta şi pe credincioşii
de altă confesiune să îşi practice credinţa lor.
Iar Dl. K. Bandhauer a spus printre altele : «Prea Fericirea Voastră ne vom
strădui ca în jurul parohiei ortodoxe române din Offenbach să nu mai fie numai
600 de credincioşi, ci toţi românii de acolo».
La orele 17 oaspeţii au vizitat Seminarul teologic din Bucureşti unde
întîmpinaţi fiind de P. C. Pr. Ion Ionescu, directorul Seminarului, şi-au putut face o impresie
despre învăţămîntul teologic mediu din Biserica Ortodoxă Română.
La orele 18 cei doi oaspeţi au fost primiţi de P. C. Pr. Prof. Mircea Chialda,
rectorul Institutului teologic din Bucureşti, de faţă fiind şi P. C. Pr. Prof. Dumitru
4
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Popescu, prorectorul acelui Institut. Aici oaspeţii au luat cunoştinţă de sistemul de învătămint teologic din Patriarhia Română şi s-au interesat mai îndeaproape de modul
cum se predă teologia biblică.
6 octombrie: Au fost vizitate: Institutul biblic Tipografie, Atelierele de la
Schitul Maicilor, Mînăstirea Antim şi Biblioteca Sf. Sinod.
7 octombrie, Dl. Kratz şi Dl. K. Bandhauer, însoţiţi de P. C. Diacon Ioniţă
Viorel au plecat cu avionul la Sibiu. La aeroport au fost întîmpinaţi de Dl. Şebu
Sebastian care a însoţit delegaţia pe tot timpul şederii lor
la Sibiu.
La masa de prînz au fost invitaţi de către I. P. S. Sa Dr. Nicolae Mladin, M i
tropolitul Ardealului.
După-amiază, s-a făcut o vizită la staţiunea de odihnă de la Păltiniş.
8 octombrie : la orele 10 oaspeţii au fost primiţi de Prof. Binder şi Dl. Klein,
de la Institutul teologic protestant unic luteran din Sibiu. Aici s-au purtat discuţii
frăţeşti de informare reciprocă.
La orele 11 s-a făcut o vizită la Institutul teologic ortodox de grad universitar
din
Sibiu, de faţă fiind P.C. Pr. Prof. Constantin Voicu, prorectorul acelui Institut,
P. C. Pr. Prof. Teodor Bodogae şi P. C. Pr. Prof. Dumitru Călugăr.
La orele 15,19 s-a plecat cu trenul spre Braşov unde, întîmpinaţi fiind de P. C.
Protopop Zenovie Moşoiu, oaspeţii au fost cazaţi la căminul pentru oaspeţi ai pro
topopiatului Braşov.
8 octombrie s-a mers la Azuga unde este înmormîntată fiica D-lui Bandhauer
(decedată în 1960 în vîrstă doar de cîteva luni), unde s-a săvîrşit slujba parasta
sului. S-a vizitat apoi mînăstirea Sinaia.
10 octombrie, fiind duminică, oaspeţii au participat mai întîi la slujba religi
oasă de la Biserica Neagră şi mai apoi la Sfînta Liturghie săvîrşită de P. C. Pro
topop Z. Moşoiu, în biserica Sfînta Treime. La sfîrşitul Sfintei Liturghii Dl. A. Kratz
a adresat un cuvînt de salut din partea credincioşilor din R. F. Germania.
14 octombrie: cei doi oaspeţi ai Patriarhiei Române au participat la Sfînta
Liturghie săvîrşită în sobor de I. P. S. Sa Iustin Mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
iar apoi au luat parte la masa festivă oferită de Arhiepiscopia Iaşilor cu ocazia
hramului Cuvioasei Paraschiva.
In Bucureşti, 15 octombrie, orele 10, oaspeţii au fost primiţi iarăşi de P. S.
Episcop Antonie, vicar patriarhal. I. P. S. Sa a mulţumit oaspeţilor mai întîi pentru
ajutorul acordat parohiei Ortodoxe române din Offenbach şi mai apoi pentru bucuria
de a fi fost oaspeţii Patriarhiei Române.
Dl. Kratz a mulţumit căldurosv pentru invitaţia ce i-a fost adresată de a vizita
Biserica Ortodoxă Română. Domnia Sa a spus că, ceea ce a văzut la noi în ţară
l-au ajutat să înţeleagă mai bine Biserica Ortodoxă Română şi că se va strădui să
întărească tot mai mult relaiţile dintre Biserica sa şi Biserica Ortodoxă Română.
Dl. A. Kratz a mai spus că va încerca să folosească orice prilej, inclusiv anga
jarea radio-televiziunii şi a presei germane pentru a face cît mai cunoscută Biserica
' Ortodoxă Română în Occident.
16 octombrie : la orele 9,25 Dl. Kratz a părăsit ţara noastră plăcut impresionat
de cele văzute, iar DL K. Bandhauer a mai rămas cîteva zile pentru a rezolva unele
treburi legate de Parohia Ortodoxă Română din Offenbach.
Dr. Hartmut Clasen care, la invitaţia Patriarhiei Române a făcut o vizită Bisericii
Ortodoxe Române este secretarul general al Comunităţii de lucru a Bisericilor creştine
din Hamburg— R. F. Germania. In cadrul acestei comunităţi de lucru, care numără
*
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Duminică, 19 septembrie, I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia a săvîrşit Sfîntă
Liturghie în biserica Sfîntul Spiridon-Nou din Bucureşti. A fost însoţit de Pr. Iacoub
Elia şi de Dl. Nicolae Mihăiţă, secretarul Serviciului de relaţii externe bisericeşti al
Patriarhiei Române. După ce a fost prezentat credincioşilor de P. C. Pr. Prof. Onorar
Ioan Coman, I. P. S. Sa a vorbit credincioşilor în limba arabă fiind tradus de Dl.
Samir Gholam.
Luni, 20 septembrie, I. P. S. Sa a vizitat Mînăstirea Plumbuita din Bucureşti, îm
preună cu atelierele de sculptură în lemn şi turnătorie de clopote de aici. Odată cu *
I. P. S. Sa a vizitat această mînăstire şi I. P. S. Mitropolit Emilianos de Calabria
(Patriarhia Ecumenică), care participase la Conferinţa ecumenică de la Agapia.
In după-amiaza aceleiaşi zile, -I. P. S. Mitropolit Ignatios a avut convorbiri cu
I. P. S. Mitropolit Meletios de Buenos-Aires şi al întregii Argentine (Patriarhia Ecu
menică) aflat în vizită oficială în Biserica Ortodoxă Română.
Marţi 21 septembre, I. P. S. Mitropolit Ignatios de Lataquia şi pr. Iacoub Elya au
părâsit capitala (C.V.).
VIZITA FĂCUTĂ ÎN ŢARA NOASTRĂ DE EPISCOPUL LONDREI DE SUD,
MERVYN STOCKWOOD
Episcopul Londrei de Sud a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Românie la invitaţia
Patriarhiei Române în perioada 7— 21 septembrie. în timpul vizitei sale, el a fost însoţit*
de capelanul său, Rev. Dominic Walter.
Oaspeţii au fost întîmpinaţi la aeroportul internaţional Bucureşti-Otopeni de
P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, de
P. C. Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal, şi de Dl. Remus Rus de la Serviciul
Relaţiilor Externe bisericeşti.
Miercuri, 8 septembrie, P. S. Episcop Stockwood şi însoţitorul său au asistat
la serviciul divin în catedrala patriarhală cu ocazia praznicului Naşterii Maicii Dom
nului. In du'pă-amiaza aceleiaşi zile a fost vizitată Mînăstirea Ghighiu.
A doua zi, joi 9 septembrie, cei doi oaspeţi anglicani au fost primiţi de Dl.
Gheorghe Nenciu, vicepreşedintele Departamentului Cultelor. In timpul primirii au
fost discutate relaţiile dintre culte şi stat, Episcopul Stockwood avînd cuvinte de
apreciere pentru modul în care a fost rezolvată această problemă în ţara noastră.
Tot în cursul dimineţii, episcopul Stockwood a fost primit de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Justinian pe cane l-a salutat în numele Graţiei Sale Arhiepiscopului
de Canterbury, Donald Coggan şi a sa personal. Episcopul englez a mulţumit Prea
Fericitului Părinte Patriarh Justinian pentru invitaţia pe care i-a făcut-o de a vizita
din nou Biserica Ortodoxă Română. Prea Fericitul Părinte Patriarh şi-a exprimat
încrederea în aprofundarea relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Anglicană.
Vineri, 10 septembrie, Episcopul Stockwood şi Rev. Walter s-au îndreptat spre
Curtea de Argeş, unde au fost întîmpinaţi de Prea Sfinţitul Gherasim Piteşteanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului. După vizitarea mînăstirii a
avut loc o întrevedere cu preoţii seriei a 62-a la cursurile de îndrumare preoţească
cu care prilej Episcopul Stockwood a vorbit despre învăţămîntul teologic din Bisericii
Anglicană. Rostul acestor cursuri a fost explicat de către P. C. Pr. Prof. Ene Branişte,
de la Institutul teologic din Bucureşti.
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în ziua de 11 septembrie au fost vizitate Mînăstirile Cozia, Dintr-un lemn,
Govora şi Hurezu. Prea Sfinţitul Gherasim Piteşteanul i-a prezentat pretutindeni pe
oaspeţi comunităţilor mînăstireşti.
Duminică, 12 septembrie, oaspeţii au sosit la Sibiu, însoţiţi de P. S. Gherasim.
In cursul dimineţii ei au asistat la Sfînta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. După
încheierea Sfintei Liturghii, I. P. S. Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, a pre
zentat credincioşilor pe oaspeţi şi a vorbit despre bunele relaţii dintre Bisierica Or
todoxă Română şi Biserica Anglicană.’ La rîndul său, Episcopul Stockwood şi-a ex
primat bucuria de a fi din nou în România, bucuria de a fi în această biserică. Dupămasa au fost vizitate biserica şi muzeul din satul Sibiel.
Luni 13 septembrie, după o oprire la mormîntul lui GheorgheLazăr din Avrig
a fost apoi vizitată mînăstirea Brîncoveanu din Sîmbătă de Sus.
In timpul vizitei la Sibiu şi in împrejurimi, oaspeţii au avut prilejul să-l întîlnească pe Domnul Episcop Albert Klein, Episcopul Bisericii Evanghelice Luterane
C. A. din România şi pe Domnul Mehmed Iakub, muftiul cultului musulman din
ţara noastră.
Marţi, 14 septembrie, oaspeţii au plecat spre Cluj-Napoca, unde a fost oaspetele
I. P. S. Teofil. In timpul popasului făcut la Alba Iulia, ei au fost prezentaţi de Prea
Sfinţitul Episcop Emilian Birdaş, credincioşilor din catedrala episcopală.
In după-amiaza aceleiaşi zile a fost vizitat Institutul teologic protestant.
Miercuri, 15 septembrie, au fost vizitate Mînăstirile Nicula şiRohia din Arhi
episcopia Clujului, unde le-au fost prezentate oaspeţilor istoria acestor mînăstiri
şi viaţa lor actuală.
Joi, 16 septembrie, cei doi oaspeţi au plecat la Mînăstirea Agapia. Pe aero
portul din Bacău au fost întîmpinaţi de P. S. Eftimie Bîrlădeanul, care i-a însoţit
pînă la Agapia.
Vineri, 17 septembrie oaspeţii, împreună cu participanţii la Consultaţia ecumenică
a femeilor ortodoxe, care a avut loc la Mînăstirea Agapia, au vizitat mai multe
mînăstiri din nordul Moldovei.
A doua zi, sîmbătă 18 septembrie, cei doi oaspeţi au vizitat Mînăstirile Văratec
şi Neamţ, însoţiţi de P. S. Adrian Botoşăneanul, vicar al Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, iar după aceea au plecat la Iaşi, unde au fost primiţi de I. P. S. Mitropolit
Iustin al Moldovei şi Sucevei.
Duminică, 19 septembrie, cei doi clerici anglicani au asistat în catedrala me
tropolitană din Iaşi la Sfînta liturghie săvîrşită de I. P. S. Iustin împreună cu un
sobor de preoţi şi diaconi. La sfîrşitul Sfintei liturghii, I. P. S. Iustin l-a prezentat
pe episcopul Stockwood, credincioşilor prezenţi. Episcopul Stockwood a răspuns transmiţînd credincioşilor din partea Arhiepiscopului de Canterbury, Donald Coggan şi
a sa personal sentimente de frăţietate creştină, bazate pe credinţa în acelaşi Domn
Iisus Hristos.
în cursul după-amiezii au fost vizitate bisericile Trei Ierarhi şi Golia şi Mînăs
tirea Cetăţuia.
Luni, 20 septembrie, oaspeţii anglicani au revenit la Bucureşti.
Marţi, 21 septembrie, Prea Fericitul Patriarh Justinian a oferit o agapă în cinstea
celor doi reprezentanţi ai Bisericii Angliei. Cu acest prilej, oaspetele anglican şi-a
exprimat sentimentul de profund respect pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru
Prea Fericitul Patriarh Justinian, pentru România zilelor noastre. în încheierea cu
vîntului său, a spus : «în numele Arhiepiscopului de Canterbury toastez pentru Prea
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aproximativ 253 de comunităţi creştine de diferite confesiuni, Biserica Romano-Catolică este membru deplin (Comunitatea a fost înfiinţată la 31 martie 1964), iar dr.
Clasen este de patru ani secretar general.
Dr. Clasen este unul dintre cei care au sprijinit cel mai mult înfiinţarea paro
hiei ortodoxe române din Hamburg, sub conducerea Pr. Dan
Miron.
Vizita sa în România a început în ziua de 29 septembrie cînd a sosit cu avio
nul de la Belgrad, după ce vizitase timp de două săptămîni
mai multe mînăstiri
ortodoxe din R. S. F. Iugoslavia.
In ziua de joi, 30 septembrie, dr. Clasen a fost primit de P. C. Pr. Octavian
Popescu, Consilier Patriarhal. Cu această ocazie au fost schimbate cîteva impresii
şi urări reciproce.
Mai întîi au fost vizitate Biblioteca Sfîntului Sinod, muzeul Antim şi Biserica
Antim, după aceea Atelierele Institutului Biblic de la Schitul Maicilor şi Tipografia
Institutului Biblic.
Dr. Clasen s-a interesat mai ales de tipărirea Bibliei punînd întrebări în legă
tură cu tirajul şi difuzarea Bibliei.
La orele 12,30 dr. Clasen a fost primit de P. C. Pr. prof. Mircea Chialda rectorul
Institutului teologic din Bucureşti, luînd cunoştinţă despre învăţămîntul teologic în
Biserica Ortodoxă Română. Dr. Clasen s-a interesat mai ales de felul cum este trăită
teologia în Biserica noastră. Oaspetele a mai pus întrebări cu privire la cazarea
studenţilor teologi.
La orele 13,30 Dr. Clasen a făcut o vizită la Seminarul teologic din Bucureşti,
unde, fiind întîmpinat de P. C. Pr. Prof. Bordaşiu Nicolae, a luat cunoştinţă şi despre
învăţămîntul mediu teologic în Biserica Ortodoxă Română.
în ziua de vineri 1 octombrie — la orele 10, Dr. Clasen a fost primit de P. S.
Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal care i-a mulţumit pentru ajutorul acordat la
înfiinţarea parohiei ortodoxe române din Hamburg şi i-a urat o petrecere cît mai
plăcută în România. Dr. Pastor Clasen a mulţumit călduros P. S. Sale şi Bisericii
Ortodoxe Române pentru onoarea ce i s-a arătat de a fi fost fnvitat să petreacă
cîtva timp în România ca oaspete al Patriarhiei Române şi a promis că se va stră
dui să sprijine şi mai
mult activitatea parohiei române din Hamburg.
După aceasta, dr. Clasen şi cu prof. Arhim. Mircea Clineţ care se afla tot ca
oaspete al Patriarhiei Române, în ţara noastră, au făcut o vizită la mînăstirea Căl
dăruşani.
In ziua de sîmbătă 2 octombrie au fost vizitate mînăstirea Cernica şi Pasărea,
defaţă fiind şi P. C. Pr. Octavian Popescu, consilier patriarhal. Oaspetele a afirmat
că
viaţa bisericii noastre se desfăşoară într-un ritm şi la un nivel p'e care el nici
nu şi le-a imaginat.
In seara aceleiaşi zile, Dr. Clasen a participat la Sfînta Liturghie oficiată de
I. P. S. Teocsit, mitropolitul Olteniei, cu ocazia vizitei unei delegaţii a Bisericii Or
todoxe Siriene din India, în frunte cu Catolicosul Matews I, în ţara noastră.
Dr. Clasen a fost invitat la masa oferită de Prea Fericitul Patriarh Justinian în
cinstea oaspeţilor unde a şi avut ocazia să salute pe Prea Fericirea Sa.
Plăcut impresionat de cele văzute
în Biserica noastră, Dr. Clasen a
ţara noastră în ziua de 3 octombrie, orele 17, pe calea aerului.
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Pastorul Bruno Schottstadt. — între 20—30 septembrie 1976, o delegaţie a Bi
sericii Evanghelici din R. D. Germană, compusă din pastorii Bruno Schottstadt, Eckhord Schulzgen şi Giinther Wassermann, a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Române
la invitaţia Patriarhiei Române.
Pastorul Bruno Schottstadt, conducătorul delegaţiei, este şi conducătorul Orga
nizaţiei misionare Gossner şi al Sectorului I din Centrul ecumenic misionar al Bi
sericii Evanghelice din Republica Democrată Germană. Misiunea Gossner este o or
ganizaţie fondată în secolul trecut care a susţinut misionari în Asia, Africa şi America.
In urma acestei activităţi, s-au născut unele organizaţii religioase, iar în India chiar
o Biserică ce .poartă acest nume. Sectorul I al Centrului ecumenic misionar din Biserica
Evanghelică din RDG nu este altceva decît Seriviciul relaţiilor externe care stă
într-o strînsă legătură cu un Serviciu de relaţii interne şi de misiune creştină.
Atît B. Schottstadt, cît şi E. Schiilzgen sînt personalităţi cunoscute în cadrul
mişcării ecumenice. In ultima vreme ei sînt foarte angajaţi, în cadrul Conferinţei
Creştine pentru Pace.
In seara zilei de 20 septembrie, la cina servită la resturantul Union s-au făcut
prezentările de rigoare cînd au fost prezentate aparatul administrativ al Patriarhiei
Române în general şi relaţiile ecumenice interne şi externe ale Patriarhiei Române.
Privitor la relaţiile interne întrebările au insistat în legătură cu naţionalităţile con
locuitoare din R. S. România şi în special cu bulgarii.
Ia ziua de 21 septembrie au fost vizitate tipografia Institutului Biblic, atelierele
Institutului Biblic de la Schitul Maicilor, Biblioteca Sfîntul Sinod din complexul A n 
tim, biserica şi muzeul din acelaşi loc. La biroul Serviciului relaţiilor externe al
Patriarhiei Române delegaţia a fost primită şi salutată de P. C. Pr. Dumitru Soare,
consilier patriarhal.
A urmat o vizită la Institutul teologic din Bucureşti.
In ziua de 22 septembrie delegaţia a plecat cu avionul spre Sibiu, unde au fost
vizitate tipografia, librăria mitropoliei şi Institutul teologic.
La orele 12 delegaţia a fost primită de prorectorul ramurei luterane din Sibiu a
Institutului teologic protestant unic, de Dl. Binder. Au fost de faţă şi D-nii Binder,
profesor de Istoria Bisericii şi Dl. Asistent Klein.
In aceeaşi zi au mai fost vizitate muzeul de icoane pe sticlă din Sibiel şi bi
serica din Răşinari.
în ziua de 23 septembrie s-a vizitat muzeul Brukenthal şi Mînăstirea Brînco
veanu de la Sîmbătă de Sus.
Masa de seară s-a servit la reşedinţa mitropolitană din Sibiu în prezenţa
I. P. S. Sale Dr. Nicolae Mladin.
In ziua de 24 septembrie delegaţia a plecat spre Cluj-Napoca. Au fost vizitate
mai multe obiective culturale şi bisericeşti: Seminarul teologic, catedrala ortodoxă,
catedrala romano-catolică, Grădina botanică.
La ora 18 delegaţia a fost primită la reşedinţa episcopului Bisericii sinodal
presbiteriană unde au fost de faţă Prof. Lengyel Lorand, Kis's Bela, Dr. Matos Iuliu,
Dr. Bertalis. Aici s-au purtat discuţii de informare reciprocă într-un climat ecumenic.
Masa de seară s-a servit la reşedinţa arhiepiscopului Clujului, fiind de faţă
I. P. S. Teofil şi P. S. Justinian.
In ziua de 25 septembrie la orele 10 oaspeţii din RDG au vizitat Institutul teo
logic protestant unic din Cluj-Napoca unde au fost primiţi de Dl. Rapp Karol, rec-
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torul Institutului şi de Dl. Prof. Lengyel Lorand. In aceeaşi zi au fost vizitate bise
ricile în construcţie de la Buceea şi Valea Drăganului din cadrul protopopiatului
Huedin.
La orele 19 oaspeţii au fost primiţi de Dl. episcop Nagy Iuliu, la reşedinţa Epis
copiei Reformate din Cluj-Napoca fiind de
faţă şi Dl. Szekely Karol, consilier. Aici
au purtat discuţii de informare reciprocă.
In ziua de 26 septembrie la orele 10 delegaţia a participat la slujba religioasă'
de la Biserica Evanghelică luterană sinodal-presbiteriană susţinută de pastorul Kiss
Bela, care a şi predicat despre muncă. La
sfîrşit, Dl. BrunoSchottstadt a transmis
un scurt salut din partea Bisericii Evanghelice din RDG.
In aceeaşi zi, oaspeţii au plecat cu trenul spre Suceava unde au fost întîmpinaţi de P. C. Pr. Radu Mironovici, consilier eparhial şi cazaţi la mînăstirea Sfîntul
Ioan-Nou din Suceava.
In ziua de 27 septembrie au fost vizitate mînăstirile : Dragomirna, Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ şi Agapia.
In ziua de 28 septembrie au fost* vizitate mînăstirile Neamţu, Secu, Văratec.
Oaspeţii au fost impresionaţi de viaţa activă din mînăstirile Bisericii Ortodoxe
Române, dar mai ales de 'lucrările masive de restaurare desfăşurate aici cu ajutorul
Statului.
De la mînăstirea Văratec s-a plecat spre Iaşi.
In ziua de 29 septembrie au fost vizitate catedrala Mitropoliei Iaşilor şi Biserica
«Trei Ierarhi», după care s-a plecat spre Bucureşti.
Oaspeţii au părăsit ţara noastră mulţumiţi şi încîntaţi. — i(Diac. V. I.).

'

ÎNTRUNIRI in t e r c o n f e s io n a l e p e s t e h o t a r e
AL II-LEA CONGRES AL FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
ATENA, 1976

1. La centrul interortodox din mînăs-tirea Penteli (Atena), şi-a desfăşurat lucră
rile cel de al II-lea Congres al Facultăţilor de teologie ortodoxă, între 19—29 august
1976, după 40 de ani de la I Congres ţinut tot la Atena.
Din comitetul de pregătire a acestui congres au făcut parte : Pr. Prof. Dumitru
Popescu şi Pr. Consilier Dumitru Soare.
La lucrări la congresului au participat 162 de delegaţi oficiali (inclusiv observa
torii din partea Consiliului
Ecumenic al Bisericilor din partea jBisericii RomanoCatolice, a Bisericilor Vechi-Catolice, a Bisericilor Vechi-Orientale şi a Bisericilor
protestante) şi ,86 de invitaţi oficiali.
Delegaţia Institutelor teologice din Biserica Ortodoxă Română, care a participat
la acest congres, a fost alcătuită din: 1) P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar
patriarhal, conducătorul delegaţiei; 2) Pr. Prof. Dumitru Popescu, prorectorul Insti
tutului teologic universitar din Bucureşti ; 3) Diac. Prof. C. Voicu, prorectorul Insti
tutului teologic universitar din Sibiu ; 4) Pr. Cons. patriarhal Dumitru Soare ; 5) Pr.
Prof. Dumitru Stăniloae ; 6) Pr. Prof. Ene Branişte ; 7) Pr. Prof. Grigore Marcu ; 8) Pr.
Prof. Ioan G. Coman ; 9) Pr. Lector Dumitru Radu şi 10) Pr. Lector Dumitru Abrudan.
2. Deschiderea lucrărilor congresului a avut loc joi, 19 august 1976, orele 10,
după săvîrşirea Sfintei Liturghii în biserica mînăstirii Penteli.
Din prezidiul şedinţei de deschidere a congresului alcătuit numai din profesori
onorari, unii dintre ei asistenţi şi la primul congres de teologie de la Atena, din
1936, au făcut parte şi doi teologi români : profesorii onorari Dumitru Stăniloae şi
Ioan G. Coman.
Preşedintele Prezidiului, Acad. Prof. I. Karmiris a dat cuvîntul mai întîi profe
sorului Trembelas, ca participant la primul congres de teologie de la Atena din 1936,
care după ce a făcut apel la unitatea dintre teologi, a declarat deschise lucrările
celui de al II-lea Congres de teologie ortodoxă. In continuare, prezentul congres a
fost salutat de : I. P. S. Serafim Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade, care a
cerut congresului să caute a da răspuns problemelor care confruntă astăzi Biserica
şi lumea, aducînd în finalul cuvîntului său mulţumiri şi binecuvîntări tuturor partici
panţilor la congres ; ministrul Educaţiei Naţionale şi al Afacerilor Religioase, C. Rallis,
care a subliniat în cuvîntul său că temele noi pe care le va aborda congresul vor
deschide noi perspective Bisericilor Ortodoxe şi vor contribui la reînnoirea teologiei
ortodoxe, fiind în acelaşi timp şi o contribuţie la pregătirea teologică a Sfîntului şi
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe ; rectorul Universităţii din Atena, care a arătat
că Biserica Ortodoxă şi teologia ei trebuie să scoată din tezaurul de gîndire patristică
răspunsuri la problemele cu care este confruntată Biserica astăzi şi forţa spirituală
de care are nevoie ea ca să-şi îndeplinească misiunea ei ; decanul Facultăţii de teo
logie din Atena, Prof. C. Muratides care şi-a exprimat speranţa că actualul congres
va contribui la unitatea Ortodoxiei întrucît teologia este şi rămîne o funcţie a Bise
ricii în îndeplinirea misiunii ei evanghelizatoare; decanul Facultăţii de teologie de
la Tesalonic, Prof. G. Galitis a cerut Congresului să reflecteze asupra problemelor
lumii contemporane, pentru ca Biserica să poată ieşi în întîmpinarea lo r ; mitropo
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litul Hrisostom Zafiris, directorul Centrului interortodox de la Penteli şi-a exprimat
opinia că actualului congres îi revine datoria de a interpreta misiunea Bisericii
în perspectivele problematicii lumii contemporane. Biserica nu poate rămîne sta
tică ; episcopul Hrisostom Sidetos, stareţul mînăstirii Penteli, care şi-a exprimat spe
ranţa că acest congres va contribui la înviorarea vieţii religioase a credincioşilor.
A luat apoi cuvîntul Prof. Sava Aguridis, preşedintele comitetului de pregătire a
congresului, care a salutat participanţii mulţumind tuturor şi urînd succes deplin
lucrărilor congresului. In cuvîntul său, s-a ocupat apoi de problemele organizatorice
privind buna desfăşurare a lucrărilor congresului.
S-a dat apoi citire mesajelor primite de congres.
în mesajul său, Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Dimitrios I, a subliniat rolul
teologiei ca funcţie vie a Bisericii Mesajul Prea Fericitului Părinte Justinian, Patri
arhul Bisericii Ortodoxe Române a fost citit de P. C. Pr. Consilier patriarhal Dumitru
Soare :
Către participanţii Ia cel de al II-lea Congres al Facultăţilor ortodoxe de teo
logie — Atena
Biserica Ortodoxă Română a privit cu bucurie şi a sprijinit de la bun în 
ceput, cu toată hotărîrea, iniţiativa întrunirii celui de al II-lea Congres al Facultăţilor
ortodoxe de teologie. Acordînd toată atenţia cuvenită acestui congres, Biserica noastră
a .trimis delegaţi la şedinţele comitetului pregătitor, iar acum, la lucrările congre
sului care este prezentă cu o delegaţie de 1 0 teologi.
Considerăm ca deosebit de important faptul că tematica congresului este axată
pe legătura de nedespărţit dintre teologie şi Biserică. Sperăm că numeroasele şi va
riatele comunicări ce vor fi prezentate şi discutate cu acest prilej vor oferi Biseri
cilor noastre temeiuri noi pentru o tot mai bună şi rodnică desfăşurare a aciivităţii
lor interne, pentru stabilirea unor puncte de vedere comune în relaţiile noastre cu
celelalte Biserici creştine, cu mişcarea ecumenică şi cu teologia celorlalte confesiuni
creştine.
De asemenea, avem convingerea fermă că acest congres va aduce o contribuţie
importantă la afirmarea şi adîncirea unităţii întregii Ortodoxii şi va constitui un nou
progres pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.
în aceeaşi măsură, avînd în vedere că multe din Bisericile Ortodoxe sînt Biserici
naţionale, considerăm că acest congres va constitui şi un factor de apropiere şi fră
ţietate între ţările şi popoarele noastre. Totodată, preocupîndu-se de aprofundarea
relaţiei reciproce dintre Biserică şi lume, lucrările congresului vor contribui, tără
îndoială, la sprijinirea aspiraţiilor nobile ale omenirii contemporane, şi la cultivarea
idealului păcii şi bunei înţelegeri între oamenii din lumea întreagă.
Mulţumind bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să organizăm, după o trecere de
40 de ani, un al doilea for reprezentativ al teologiei ortodoxe, trimitem binecuvân
tarea noastră tuturor participanţilor la congres şi îmbrăţişăm, cu sărutare sfîntă,
pe întîistătătoorii Bisericilor Ortodoxe surori, care au trimis delegaţi la această întîlnire aşteptată cu viu interes de întreaga Ortodoxie.
Mulţumim călduros Sfintei Biserici Ortodoxe a Greciei în irunte cu întîistătătorul său, I. P. S. Arhiepiscop Serafim, pentru binevoitoarea ospitalitate acordată
participanţilor la congres şi felicităm pe organizatorii conferinţei pentru munca stă
ruitoare pe care au depus-o.
Rugăm pe Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos să binecuvinteze lucrările
acestui congres, îmbogăţind orizontul şi aspiraţiile teologiei cu lumini noi, pentru
ca să putem înţelege mai bine descoperirea Sa dumnezeiască şi progresul congresu
lui şi roade bogate în sufletele credincioşilor noştri.

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Dîndu-se apoi cuvîntul Prof. Nikos Nissiotis de la Facultatea de teologie din
Atena, acesta a prezentat într-o expunere documentată şi amplă, intitulată : Teologia
Bisericii şi realizarea ei, introducerea la tema generală a celui de al II-lea Congres
de teologie ortodoxă. In expunerea sa a dezvoltat următoarele id e i: 1. Teologia Bi
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sericii ca teologie ecleziastică; 2. Teologia mărturisirii ca teologie profetică j 3. Teo
logia Bisericii ca teologie a reînnoirii, oferind astfel o privire de ansamblu şi baze
de discuţii pentru întreaga problematică a congresului.
3.
Lucrările congresului s-au desfăşurat în şedinţe plenare şi pe cinci grupe de
lucru, în care au fost adîncite referatele şi comentariile susţinute în şedinţele plenare.
Referatele şi comentariile au fost împărţite în trei secţiuni: I. Teologia ca ex
presie a vieţii şi conştiinţei Bisericii; II. Teologia ca expresie a prezenţei Bisericii în
lume ; III. Teologia în reînnoirea vieţii Bisericii.
în cadrul primei secţiuni au fost prezentate următoarele referate şi comentarii:
1. «Liturghie şi spiritualitate», două referate susţinute de Prof. C. Andronikof de la In
stitutul St. Serge, Paris, şi Ierom. Prof. At. Jevtic, de la Facultatea de teologie die
Belgrad, şi patru comentarii susţinute de A. Radovic, (Belgrad); Prof. Pr. Ene ♦Bra
nişte (Bucureşti); Prof. Pr. C. Gundiaev (Leningrad) şi Pr. B. Gondikakis (Grecia).
2. «Spirit comunitar şi conciliaritate», două referate, prezentate de prof. N. Zabolotsky (Leningrad) şi de Prof. C. Muratides (Atena) şi patru comentarii susţinute de :
Prof. J. Zizoulas (Edinbourg, Anglia), mitropolitul Bartolomeu de Philadelphia;
E. Skurat (URSS) şi J. Amkimiuk (Varşovia), Prof. Zabolotsky a respins categoric
noţiunea de comunitate conciliară pusă în circulaţie de cea de a V-a Adunare ge
nerală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi (1975), acuzînd Consiliul
Ecumenic al Bisericilor că intenţionează să se transforme într-un conciliu universalecumenic al tuturor Bisericilor creştine. 3. «Aspecte istorice şi eshatologice», două
referate prezentate de Pr. Th. Stelyanopoulos (SUA) şi D. Koev (Sofia) şi patru
comentarii: 1. «Mărturisirea dinamicii mîntuirii», două referate susţinute de Prof.
G. Galitis (Tesalonic) şi Prof. Kalinikos (Grecia).
în cadrul celei de a doua secţiuni, au fost prezentate următoarele referate şi
comentarii: 1. «Mărturisirea dinamicii mîntuirii», două referate susţinute de Prof.
A. Schmemann (SUA) şi Prof. N. Tarazi (Liban) şi patru comentarii, prezentate de :
Pr. Prof. Ioan G. Coman (Bucureşti) • J. Suvarsky (Cehoslovacia); Pr. F. Berki
(LTngaria) şi Prof. J. Meyendorff (SUA), două referate prezentate de Episcopul A ta
nasie Yanoulatos de Andrutsa (Atena) şi Pr. Prof. Gr. Marcu (Sibiu) şi patru comen
tarii făcute de Episcopul Theodor de Naucratis (Grecia); Prof. J. Kornarakis (Grecia);
Pr. Prof. E. Melia (Paris) şi Prof. E. Vulgarakis (Atena). Episcopul Atanasie Yanulatos a criticat cu vehemenţă structurile de putere eclezială, existente astăzi în Bise
rică, ca şi alte aspecte ale vieţii Bisericilor, fără să ofere şi soluţii corespunzătoare. 3.
«Dinamica lumii în Biserică», două. referate prezentate de pr. prof. Dumitru Stăniloae
(Bucureşti) şi Prof. C. Eltchaninoff (Paris) şi patru comentarii făcute de Prof. J. Anastasiu (Tesalonic) ; Pr. J. Seppala (Finlanda) ; Mitrop. G. Khodr (Liban) şi Prof. G. Mantzarides (Tesalonic). Dată fiind legătura creaţiei cu Dumnezeu în Hristos şi Duhul Sfînt,
Pr. Prof. D. Stăniloae a scos în evidenţă în mod remarcabil legătura de complementa
ritate dintre Biserică şi credincioşi.
In cadrul celei de a treia secţii, au fost prezentate următoarele referate şi comu
nicări : 1. «Examenul critic al aplicărilor teologiei două referate prezentate de epis
copul Hrisostom de Myra şi Pr. Prof. J. Romanides (Tesalonic) şi patru comentarii
făcute de N. Lossky (Paris); Diac. Prof. C. Voicu (Sibiu); Prof. C. Constantelos (SUA)
şi J. Rinnej (Finlanda). 2. «Catolicitate şi etnicitate», două referate prezentate de
Acad. Prof. H. Karmiris (Atena) şi de episcopul Antonie Ploieşteanul, vicar patriar
hal, şi .patru comentarii, susţinute de Prof. N. Kouloumzine (Paris); Prof. Th. Hopko
(SU A); Prof. A. Kniazeff (Paris) şi St. Harakas (SUA). P. S. Episcop Antonie Plo
ieşteanul a argumentat, în expunerea sa, documentată din punct de vedere teologic
(biblic şi dogmatic), canonic şi-istoric, specificul naţional ca bază esenţială şi vitală
a sobornicităţii şi organizării autonome şi autocefale a Bisericii în Ortodoxie. Expu
nerea a fost foarte bine primită şi apreciată în şediţa plenară şi în discuţiile pe
grupe. 3. «Dimensiunea ecumenică a Ortodoxiei», două referate susţinute de Prof.
A. Osipov (Moscova) şi Prof. V. Istavridis (Patriarhia Ecumenică) şi patru comentarii
făcute de Prof. T. Sabev (Sofia, Bulgaria), Prof. G. Beli (SU A ); Prof. S. Gosevich
(Belgrad, Jugoslavia); Pr. Lector D. Radu (Bucureşti). In comentariul său, Pr. Lector
Dumiaru Radu a ..abordat, în spiritul temei, în mod sintetic şi cuprinzător, din punct
de vedere dogmatic şi teologic în general, dimensiunea ecumenică a Ortodoxiei.
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4.
Pe durata congresului, în timpul liber, participanţii au vizitat, prin grija Co
mitetului de organizare a congresului, vestitele localităţi istorice ale Greciei antice :
Delfi, Epidauros, Sunion, Dafne, şi au fost invitaţi să ia parte la recepţiile date de
Ministrul Educaţiei Naţionale şi al Afacerilor Religioase, C. Rallis, şi de ministrul
Afacerilor Culturale şi al Ştiinţelor, C. Trypanis, în seara zilei de sîmbătă, 28 au
gust 1976 ; precum şi la festivitatea de inaugurare a noului local al Facultăţii de Teo
logie a Universităţii din Atena.
6. Concluzii :
1. Teologii români, în referatul prezentat, prin Pr. Prol. Dumitru Stăniloae («Di
namica lumii în Biserică») în comentarii şi în discuţiile ample din cadrul grupelor,
— au subliniat că deşi nu se poate /ace abstracţie de existenţa păcatului în lume,
lume.a este bună, în esenţă. Hristos n-a venit să judece lumea ci s-o slujească, spre
mîntuirea ei. Biserica este datoare să se ocupe atît de spiritualitate, cît şi de sprijini
rea şi promovarea aspiraţiilor lumii contemporane de pace, dreptate, libertate, indendenţă, colaborare şi progres. Dacă noi suspectăm lumea, atunci şi ea ne suspectează.
Trebuie să avem curajul de a merge în lume deschişi faţă de lume şi hotărîţi de a
sluji. Nu trebuie să avem o atitudine pesimistă faţă de lume, ci una optimistă, deorece ca este creaţia lui Dumnezeu.
2. în expunerea sa, care a fost foarte bine primită de congres, P. S. Episcop
Antonie a subliniat, pe baze teologice, istorice şj canonice, importanţa decisivă a ele
mentului naţional în organizarea bisericească. Fiecare Biserică Ortodoxă Autocefală
arc dreptul să-şi păstreze jurisdicţia ei asupra propriei diaspore.
3. Teologii ortodocşi, în frunte cu P. S. Episcop Antonie, prin comentarii şi dis
cuţii în şedinţe plenare şi în grupe, au scos în evidenţă importanţa mişcării ecu
menice, atît din punctul de vedere al apropierii dintre Biserici, cît şi din punctul de
vedere al sprijinului aspiraţiilor lumii contemporane. Din nefericire, ideea transfor
mării Consiliului Ecumenic al Bisericilor într-o suprastructură ecîezial-universală sau
într-un sinod ecumenic al tuturor Bisericilor şi de domi naţiuni lor creştine, a fost pusă
în circulaţie de un teolog ortodox din diasporă (teologul Argenti din Franţa).
4. Datorită prestigiului de care se bucură teologia ortodoxă românească şi da
torită contribuţiei pozitive şi esenţiale adusă de delegaţia română la Atena, organi
zatorii congresului au sugerat ca cel de al III-lea Congres de teologie ortodoxă să
aibă loc peste patru ani în România.
Pr. Prof. DUMITRU POPESCU
Pr. Lect. DUMITRU RADU
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DIN A C TIV ITA T E A CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR

LUCRĂRILE COMITETULUI CENTRAL ŞI ALE COMITETULUI EXECUTIV AL
CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR
*

Comitetul Executiv. Intre 7—9 august 1976 au avut loc la Geneva lucrările Co
mitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Comitetul Executiv ales la
Nairobi, la a V-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor este alcă
tuit din 14 membri. Cu excepţia I. P. S. Mitropolit Chrisostom al Mirelor (Patriarhia
de Constantinopol) toţi membrii au fost prezenţi. Din partea Bisericii Ortodoxe Române
a participat la lucrările P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, membru
în Comitetul Executiv.
Potrivit ordinii de zi, Comitetul Executiv a ascultat mai întîi raportul Secreta
rului general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor Dr. Philip Potter. Acesta s-a
referit în primul rînd la modul cum au fost primite lucrările Adunării Generale de
la Nairobi de către Bisericile membre. A apreciat faptul că foarte multe Biserici
au trimis la Geneva comentarii pozitive. După Adunarea Generală Dr. Potter a făcut
o serie de călătorii, în S.U.A., Anglia, R. F. Germania, constatînd peste tot un interes
deosebit faţă de activitatea Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Anuţînd ordinea de zi, secretarul general a arătat că va propune Comitetului
Executiv discuţii în legătură cu situaţiile din Liban, Angola, Africa de Sud, Uganda,
Etiopia, Cipru.
Dl. Fisher din staff-ul Consiliului Ecumenic al Bisericilor a prezentat în con
tinuare situaţia din Angola unde a făcut o vizită de informare la faţa locului.
La cererea Dr. Wisser't Hooft Comitetul Executiv a discutat în continuare tema :
«Cine ate dreptul să vorbească în numele Consiliului Ecumenic al Bisericilor». Se
arată circumstanţele în care secretarul general poate face declaraţii sau cei împu
terniciţi anume în acest scop. Fără o împuternicire declaraţiile vor fi socotite a
exprima doar opinia celui ce vorbeşte. In continuare se dau exemple de probleme
în care e nevoie să se facă declaraţii. J. Rossel, din Elveţia, insistă ca Consiliul
Ecumenic al Bisericilor să facă declaraţii şi în cazurile de violare a unor drepturi
personale, individuale, nu numai în probleme sociale şi politice generale.
Au luat cuvîntul mai mulţi membri ai Comitetului Executiv. Episcopul Antonie
Plămădeală, în cuvîntul său, a spus, în esenţă : «Consiliul Mondial al Bisericilor are
datoria să facă. declaraţii în problemele mari ce preocupă lumea contemporană şi
care implică o responsabilitate creştină. Declaraţiile Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor trebuie să fie selective, pozitive, limpezi. Ele trebuie să fie de asemenea obiec
tive, bazate pe informaţii precise şi întotdeauna fundamentate şi orientate de con
vingerile noastre religioase. Documentul «Cine are dreptul să vorbească în numele
Consiliului Ecumenic al Bisericilor», trebuie să se ocupe şi de «cum se vorbeşte,
ce se spune».
Dr. Potter comunică Comitetului Executiv că va prezenta Comitetului Central un
raport în legătură cu drepturile omului, în lumina Actului final de la Helsinki, po
trivit cu mandatul ce i-a fost încredinţat la Nairobi. Comitetul Executiv, după ce a
cercetat raportul şi documentul anexă, a dat mandat Secretarului general să-l prezinte
Comitetului Central.
In ziua de 9 august a avut loc o şedinţă închisă a Comitetului Executiv, fără
participarea Dr. Potter. Eminenţa Sa Arhiepiscopul Scott, preşedintele Comitetului
Central şi al Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor a prezentat
raportul cu privire la realegerea Dr. Potter în funcţie de secretar general pentru
perioada 1 noiembrie 1977 — 1 noiembie 1982, deoarece potrivit Constituţiei Con
siliului Ecumenic al Bisericilor mandatul său urmează să exprime la 1 noiembrie 1977.
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Punctul următor de pe ordinea de zi a fost «Institutului Ecumenic de la Bossey».
Reprezentanţii ortodocşi în Comitetul Executiv au făcut obiecţii cu privire la prezenţa
ortodocşilor în Institut, care este total insuficientă şi care de fapt face ca Institutul
să nu fie ecumenic, ci protestant. Singurul ortodox care e profesor acolo, Dl. Panagopoulos, urma să plece în toamnă, din lipsă de fonduri pentru plata sa. In legă
tură cu aceasta, la propunerea Dr. Mahshall, preşedintele Comitetului Financiar, se
hotărăşte ca problema Bossey-ului să se amîne pînă în februarie 1977, cînd Comite
tul Executiv va putea fi în posesia tuturor datelor de care are nevoie spre a lua
hotărîri responsabile.
Se trece apoi la alcătuirea Comisiilor cu care vor lucra cele trei mari unităţi
ale Consiliului Ecumenic şi Secretariatul general. I. P. S. Mitropolit Iustin este
propus pentru Unitatea a Il-a, I. P. S. Mitropolit Nicolae Corneanu pentru Comisia
Afacerilor Internaţionale, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul pentru Unitatea a IlI-a,
Pr. Prof. D. Popescu pentru Comisia «Faith and Order», Diac. Viorel Ioniţă pentru
«Comisia pentru tineret» şi Arhitectul C. Simionescu pentru «Comisia de tehnologie».
Recomandările vor fi trimise Comitetului Central pentru alegeri.
Comitetul Central s-a întrunit tot la Geneva, îndată după ce s-au terminat lu
crările Comitetului Executiv. Lucrările au fost deschise de Dr. Scott, Arhiepiscopul
Anglican al Canadei, preşedintele Comitetului Central. Cuvîntarea sa a fost pastorală,
ponderată, invitînd la unitate şi înţelegere, la rugăciune şi cooperare. Invitaţia
făcută de Dr. Scott a găsit teren bun. Aşa se explică faptul că lucrările s-au desfăşu
rat într-o atmosferă de calm.
Şi presa a notat acest lucru cu satisfacţie : «...». Primul raport al noului Preşe
dinte al Comitetului, primatul anglican al Canadei, Edward Scott, ca şi raportul se
cretarului general Dr. Philip Potter, au fost esenţialmente centrate pe spiritualitate
şi cercetare teologică, în vederea unităţii şi a realizării în viitor a unei veritabile
Comunităţi conciliare» («Le Figaro», 15 august 1976).
Dr. Potter a propus alcătuirea unei Comisii Consultative care să se întru
nească cel puţin o dată pe”~an şi să analizeze problema drepturilor omului, aşa cum
sînt ele respectate sau nerespectate în lume. Această comisie care se va ocupa în
primul rînd de drepturile religioase, dar numai de acestea, va raporta rezultatele
Comisiei pentru afaceri internaţionale a Consiliului Ecumenic, care, la rîndul ei, va
raporta Comitetului Central.
Delegaţii Bisericii Ortodoxe Române au luat cuvîntul de mai multe ori — I. P.
S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei şi P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar
patriarhal — în probleme legate de drepturile omului, rasism, dezarmare, armament
nuclear etc., de pe poziţiile cunoscute ale Bisericii Ortodoxe Române.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a sprijinit de asemenea realegerea D-lui
Potter pentru o nouă perioadă de cinci ani, ca secretar general. Comitetul Central
a făcut această alegere, cu unanimitate.
In legătură cu drepturile omului, s-a hotărît de asemenea ca tema să fie dată
în studiu şi Conferinţelor creştine regionale, în cazul nostru Conferinţei Bisericilor
Europene.
Presa a fost reprezentată la lucrările Comitetului Central printr-un număr mare
de ziarişti. Aceştia au apreciat lucrările în general, obiectiv. Se înţelege că atenţia
lor s-a îndreptat îndeosebi spre problemele legate de drepturile omului. Jacques
Dentan scrie în «Journal de Geneve» (17.VIII, 1976) : Consiliul Ecumenic nu înţelege
să se sesizeze de toate conflictele, cunoscute sau mai puţin cunoscute din lume.
El crede că e judicios să facă intervenţii la nivelul ţărilor interesate... Consiliul
Ecumenic nu înţelege totuşi să forţeze lucrurile, ci se oferă să creeze structurile
necesare pentru instrumentarea Actului final de la Helsinki. Tot Jacques Dentan se
opreşte şi asupra altui aspect: poziţia ortodocşilor în ceea ce priveşte activitatea
ecumenică la nivelul parohiilor. Tendinţa protestanţilor este de a încuraja contacte
ecumenice directe cu congregaţiile, deoarece acestea, în lumina protestantă au o
anumită independenţă. în Ortodoxie ele sînt integrate în Biserică aşa încît relaţiile
cu parohiile trebuie să se facă numai prin Biserică, care sînt autoritatea competentă.
Ziaristul francez remarcă faptul că aici ortodoxia se întîlneşte cu romano-catolicismul
pentru că «în această problemă Roma e mai aproape de Constantinopol decît de
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Geneva». Tema aceasta a fost larg discutată şi din cauza confuziei pe care o poate
antrena termenul «congregaţie». în sens general congregaţia este orice comunitate,
orice parohie încadrată canonic într-o Biserică, dar există şi un sens special de Bi
serică congregaţionalistă, în care fiecare congregaţie e o unitate independentă, un
fel de Biserică. Pentru ortodocşi Biserica este o adunare de creştini condusă de un
episcop. Legăturile directe cu congregaţiile ar putea ascunde intenţia Consiliului
Ecumenic de a trece peste capul autorităţilor bisericeşti (tema larg expusă la Jean
Rilliet în «Tribune de Geneve», 14— 15 august 1976).
Un alt punct căruia presa i-a acordat spaţiu larg ă fost programul de luptă
contra rasismului.
Rezoluţiile cu privire la Rhodesia, Namibia, Trankei, s-au bucurat de aprecierea
unanimă a ziariştilor (Isabelle Vichniac, «Le Monde», 20 VIII, 1976) se citează texte
ca acesta : «Amploarea luată de militarismul sud-african şi întărirea lui prin coo
perarea militară şi economică activă, din partea unor mari puteri occidentale, consti
tuie o grea ameninţare pentru pace».
Era de aşteptat ca rezoluţia asupra Libanului să capete şi ea o aprobare ime
diată, ceea ce s-a şi întîmplat, dar presa crede că această rezoluţie a fost prea
vagă.
O altă rezoluţie care s-a bucurat de comentariile pozitive ale presei a fost
aceea care s-a ocupat de energia nucleară. Pe de o parte ea nu ascunde îngrijo
rarea faţă de utilizarea militară a atomului şi faţă de proliferarea armelor nucleare,
pe de altă parte îţisă, ţinînd seama de intervenţiile delegaţilor din lumea a treia,
s-a apreciat că această lume trebuie să aibă acces la energia nucleară spre a se
putea dezvolta într-un ritm mai rapid. S-a remarcat însă şi teama că posedarea ener
giei nucleare va creşte injustiţia şi va cauza rele sociale imprevizibile ca centrali
zarea şi urbanizarea excesivă, poluări etc.
Ca şi la Nairobi, în timpul lucrărilor acestui Comitet Central, s-a acordat spaţiu
destul de mare ideii «comunităţii conciliare» deşi ea n-a fost definită adecvat.
Termenul îşi face însă loc şi tinde să se generalizeze înainte de a i se cunoaşte
exact conţinutul. Lumea protestantă vede în el o formă de unitate, dar ortodocşii
cer mereu preciziuni.
La sfîrşitul lucrărilor dr. Potter a făcut un apel călduros de a se merge deliberat în
încredere reciprocă şi în speranţă spre o comunitate conciliară reală, prin «acest
timp al deşertului» care este lumea aceasta bîntuită de mutaţii dificile» («Le Figaro»,
20, VIII, 1976).
Priorităţile fixate au vizat sectorul evanghelizării şi al reînnoirii vieţii creştine
în Comunităţile locale.
Noul Comitet Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, întrunit pentru
prima oară după Adunarea generală a V-a de la Nairobi, 1975, Sr.a dovedit a avea
o compoziţie fericită, fiind alcătuit din reprezentanţi care ştiu să împace exigenţa
cu răbdarea, urgenţa cu ponderaţia, necesitatea cu înţelepciunea, generalul cu par
ticularul.
Prezentul Comitet Central şi-a făcut o bună intrare în responsabilităţile ce-i
revin. Virtutea principală care i-a putut fi remarcată a fost moderaţia.

Episcop ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Vicar patriarhal

CONSULTAŢIA DE LA BOSSEY CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DINTRE BISERICĂ
ŞI STAT
%

Datorită unor schimbări esenţiale care au avut loc în caracterul relaţiilor dintre
Biserică şi Stat în diferite structuri sociale Consiliul Ecumenic al Bisericilor a simţit
nevoia organizării unei consultaţii asupra acestei teme, pentru a ajuta în mod con
structiv la formularea unor principii cît mai pozitive, care să stea la baza unor astfel
de relaţii.
B.O.R
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Astfel Comisia «Credinţă şi Constituţie» a Consiliului Ecumenic al Bisericilor a
organizat între 19—25 august 1976 o consultaţie asupra relaţiilor dintre Biserică şi
Stat la Bossey-Elveţia.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această consultaţie de către
P. S. Antonie Ploieşteanul, vicar-patriarhal şi de către P. C. Pr. Lucian Gafton, de la
parohia ortodoxă română din Londra.
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul a ţinut o conferinţă privind relaţiile dintre
Biserică şi Stat în România.
La documentul final al consultaţiei sînt expuse poziţiile confesionale asupra rela
ţiilor Biserică-Stat.
In partea finală, documentul are o serie de propuneri printre care :
— Necesitatea studierii problemei relaţiei Biserică-stat din puncte de vedere
diferite :
— Este necesar ca evaluările teologice a acestor relaţii să aibă în vedere con
diţiile locale în care activează Bisericile ;
— Biserica trebuie să fie conştientă de implicaţiile sociologice ale activităţii ei.
De aceea ea trebuie să formuleze principii fundamentale, care să stea la baza activi
tăţii ei în contextul societăţii contemporane etc.
— Să fie studiate mai multe tipuri, din relaţia Biserică-stat, pentru o mai bună
evaluare a acestora.
*

LUCRĂRILE GRUPULUI EUROPEAN DE CONTACT PENTRU MISIUNEA URBANA
ŞI INDUSTRIALĂ DE LA ST. POLTEN — AUSTRIA
Sub egida Comisiei «Misiune şi evanghelizare» din Consiliul Ecumenic al Bise
ricilor, la St. Polten — Austria, s-au desfăşurat între 7— 12 noiembrie 1976 lucrările
Grupului 'european de contact pentru misiunea-" urbană şi industrială, la care Biserica
Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. Ilie Georgescu.
S-au analizat modalităţile în care Bisericile şi organizaţiile creştine pot aduce
astăzi o mărturie creştină în societatea aflată în transformare rapidă, fiind alături de
cei ce luptă pentru o viaţă mai bună şi mai dreaptă şi munca desfăşurată de diferite
Biserici sau organizaţii parabisericeşti din Occident în lumea industrială.
Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a informat despre modul în care, respectînd tradiţia sa, Biserica noastră s-a angajat, sub îndrumarea Prea Fericitului Pa
triarh Justinian, într-o largă acţiune de slujire a poporului. Apostolatul social al Bise
ricii, reflectare principală a legării Bisericii cu credincioşii, a dus la crearea unor noi
forme specifice Ortodoxiei în genere şi Bisericii noastre în special, pentru a aduce o
autentică mărturie de fidelitate faţă de Evanghelie în lumea de azi.
Partea a doua a cuprins sesiunea de lucru anuală a Grupului european de legă
tură. S-a acordat atenţie principală rapoartelor prezentate de diferiţi responsabili
naţionali asupra activităţii desfăşurate potrivit planului de acţiuni adoptat anul trecut.
Dintre punctele programului de acţiuni viitoare ale Grupului european privind
misiunea urbană şi industrială, care s-au acceptat menţionăm :
— Analiza pe plan naţional a implicaţiilor pentru viaţa muncitorească a exis
tenţei concernelor multinaţionale ;
— Relaţii mai strînse cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor, care a sprijinit pînă
acum doar numai anumite proiecte naţionale ;
— Continuarea contactelor cu Bisericile şi organizaţiile sociale din ţările socia
liste pentru o «îmbogăţire reciprocă» în ceea ce priveşte experienţa în misiunea ur
bană şi industrială.
Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a ţinut de asemenea o meditaţie bibli
că la Filipeni II, 1—2, insistînd asupra kenozei Mîntuitorului ca model al slujirii lumii
de către Biserică.
In cadrul lucrărilor s-a subliniat aportul Ortodoxiei la crearea unei reale atmos
fere ecumenice de lucru privind misiunea urbană în primul rînd, apoi cea industrială.
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LUCRĂRILE PROIECTULUI ECUMENIC AL ASOCIAŢIEI CREŞTINILOR
PENTRU EUROPA DE EST, BALTIMORE, S.U.A.
Intre 10 octombrie şi 15 noiembrie 1976 s-au desfăşurat la Baltimore, Washing
ton şi Richmond (S.U.A.) lucrările Proiectului ecumenic organizat de «Asociaţia creş
tină pentru relaţii cu Estul Europei», asociaţie ecumenică pentru pace şi dreptate
internaţională şi pentru relaţii cu Conferinţa Creştină pentru Pace. Această asocia
ţie, care face parte din Consiliul Naţional Bisericesc din S.U.A. caută o legătură de
apropiere ecumenică mai ales cu Bisericile membre ale Conferinţei Creştine pentru
Pace din Estul Europei.
La aceste lucrări Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de către Dl.
Aurel Jivi, asistent la Institutul teologic universitar din Sibiu. In cadrul programului,
fiecare participant urma să fie asociat unei Biserici locale pentru a cunoaşte viaţa
parohiei respective şi diferitelor ei activităţi. Se prevedeau apoi vizite la diferite
şcoli de teologie şi universităţi din Washington şi Richmond, vizitarea unor muzee
şi puncte istorice şi turistice.
„ .
Dl. Jivi a fost asociat Bisericii «Lewinsville United Presbyterian Church din Mc
Lean», statul Virginia unde a vorbit unor numeroase grupuri de credincioşi despre
Biserica Ortodoxă Română şi despre relaţiile vieţii
religioase şi sociale din ţara
noastră.

ACŢIUNI ALE CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
I. P. S. NICOLAE, MITROPOLITUL BANATULUI,
PARTICIPANT LA REUNIUNEA COMITETULUI DE LUCRU AL C.C.P.
Intre 2—5 octombrie 1976, a avut loc la Bad Saarow — Republica Democrată
Germană — reuniunea Comitetului de lucru al Conferinţei Creştine pentru Pace, la
care din partea Bisericii Ortodoxe Române a luat parte I. P. S. Mitropolit Nicolae
al Banatului. Tema reuniunii s-a intitulat : «Credinţa' creştină, şi acţiunea socială a
creştinilor pentru pace şi dreptate în cooperarea cu forţele păcii din lume». Acest
referat a fost prezentat de trei referenţi, şi anume : Dl. Wolfgang Heyl, vicepreşedin
tele Uniunii Democrate Creştine din Republica Democrată Germană, Rev. Harry
Henry, preşedintele Bisericii metodiste din Republica Benia şi vicepreşedinte al Con
ferinţei Bisericilor din întreaga Africă şi Dl. Adalbert Krims, preşedintele organiza
ţiei romano-catolice din Austria intitulată «Acţiunea creştinismului critic». Discuţiile
purtate în timpul reuniunii ca şi hotărîrile adoptate, au scos încă odată în evidenţă
prestigiul de care se bucură cauza păcii în rîndurile creştinilor din toate ţările şi din
toate continentele, determinarea lor de a acţiona în strînsă unire cu toate forţele
păcii din întreaga lume, indiferent de convingerile religioase sau politice, pentru asit
gurarea unei cît mai bune înţelegeri şi colaborări între state şi popoare. în mod spe
cial s-a evidenţiat creşterea prestigiului de care se bucură Conferinţa Creştină pen
tru Pace ca şi posibilităţile ei de acţiune.
în intervenţiile ca şi în cuvîntările sale ocazionale, I. P. S. Mitropolit Nicolae
al Banatului, a evidenţiat dorinţa credincioşilor din ţara noastră de a-şi aduce con
tribuţia la instaurarea .în lume a păcii, şi a securităţii, cu respectarea drepturilor fie
cărei naţiuni la independenţă şi progres.
La sfîrşitul reuniunii, Dl. Hans Seigewaser, secretarul pentru problemele biseri
ceşti, a oferit un dineu oficial, iar Dl. W illi Sloph, preşedintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane a primit în audienţă pe membrii prezidiului Confe
rinţei Creştine pentru Pace. — (Diac. V. A.).

P. S. EPISCOP NESTOR, PARTICIPANT LA SESIUNEA DE LUCRU
A COMISIEI INTERNAŢIONALE A CONFERINŢEI-CREŞTINE PENTRU PACE
Episcopul Nestor Vornicescu Severineanul, vicar al Mitropoliei Olteniei, a fost
numit în vara anului 1976 de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian membru în
Comisia internaţională a Conferinţei Creştine pentru Pace.
Această Comisie a avut o sesiune de lucru, la iniţiativa Bisericii Ortodoxe Ruse,
în Kiev, între 10— 14 octombrie 1976. Delegat din partea Bisericii Ortodoxe Române a
fost P. S. Nestor Severineanul.
Duminică 10 octombrie, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a slujit la Sfîntă
Liturghie arhierească prezidată de Filaret, Mitropolitul Kievului şi Exarhul Patriar
hal al Ucrainei, împreună cu Mitropolitul Pancratie de Starazagora din Bulgaria şi
cu episcopul Varlaani, vicarul Mitropoliei din Kiev.
S-a vizitat apoi Lavra Pecersca şi catedrala Sfîntă Sofia.
Luni 11 octombrie 1976 a avut loc deschiderea sesiunii de lucru a Comisiei
internaţionale într-o sală specială pentru asemenea şedinţe, în unul din pavilioanele'
expoziţiei permanente a economiei şi industriei Republicii Socialiste Sovietice Ucraino
amenajată într-un parc din apropierea Kievului.
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La intrarea în pavilion membrii comisiei au fost întîmpinaţi de Mitropolitul
Filaret, de Constantin Litvin, conducătorul biroului pentru problemele religioase din
Ucraina şi reprezentanţi ai organelor de stat din Kiev.
La deschiderea lucrărilor, primul care a vorbit a fost pastorul Hartmut Drewes,
preşedintele Comisiei internaţionale. A amintit importanţa istorică literară a Kievului,
rezistenţa eroică a acestui oraş în vremea ultimului război mondial, a subliniat faptul
că kievenii ştiu să preţuiască pacea şi şi-a exprimat bucuria că această sesiune de
lucru a Comisiei internaţionale are loc la Kiev, mulţumind pentru găzduire Mitropo
litului Filaret şi autorităţilor locale de stat.
Participanţii au fost în număr de 60 persoane din 20 de ţări, reprezentînd toate
continentele.
Pastorul preşedinte al Comisiei internaţionale subliniază importanţa tematicii
generale a sesiunii de lucru şi anume : «Destindere, dezarmare şi eliberare în spiritul
hotărîrilor de la Helsinki 1975».
După acest cuvînt de deschidere are loc o scurtă slujbă religioasă oficiată de
Mitropolitul Pangratie de Starazagora.
După aceasta Mitropolitul Filaret al Kievului a salutat pe cei prezenţi în numele
ierarhilor, al clericilor şi al dreptmăritorilor creştini din Mitropolia Kievului şi exarhatul Ucrainei, în numele Bisericii Otodoxe Ruse, arătînd, că, Biserica Ortodoxă Rusă,
de la început a fost activă în Conferinţa Creştină pentru Pace. Şi-a manifestat bucuria
că vede prezenţi la Kiev pe reprezentanţi ai creştinilor din multe ţări. Spune că îi
consideră pe toţi prieteni pentru că şi ei se roagă şi lucrează pentru pace. A arătat
că în toată Europa trebuie să domnească spiritul hotărîrilor de la Helsinki.
A luat apoi cuvîntul preşedintele Biroului pentru problemele religioase din
R. S. S. Ucraina.
La propunerea preşedintelui comisiei s-a . aprobat programul lucrărilor. S-a tri
mis o telegramă de salut şi urări de însănătoşire grabnică Mitropolitului Nicodim al
Leningradului, preşedintele Conferinţei Creştine pentru Pace. S-a primit apoi o tele
gramă de răspuns şi urări de succes pentru lucrările comisiei.
Primul referat a fost prezentat de prof. Dr. Arnold Slepacov, membru corespon
dent al Academiei de ştiinţe a Republicii Sovietice Socialiste Ucraina. El a vorbit
despre semnificaţia mondială a hotărîrilor de la Helsinki şi despre politica coexisten
tei paşnice.
Al doilea referat a fost susţinut de profesorul Vladimir Kolibanov de la Uni
versitatea din Kiev. El a vorbit despre problema libertăţii, independenţei şi relaţiilor
economice internaţionale în spiritul de la Helsinki.
Episcopul anglican Colin Winter, exilat din Namibia, a vorbit, după cină, despre
spiritul pozitiv şi semnificaţia hotărîrilor de la Helsinki pentru eliberarea popoarelor
din lumea a treia.
în aceeaşi zi, seara tîrziu, a luat cuvîntul în numele exilaţilor din Chile, Gon- #
/alo Cacores.
Marţi 12 octombrie 1976 — . Tot în şedinţă plenară a prezentat un bogat refe
rat despre ecoul hotărîrilor Conferinţei de la Helsinki în Occident, cercetătorul Unto
V e s a de la Institutul pentru Pace din Finlanda.
Marţi după masă, 12 octombrie s-a început lucrul în patru grupe.
Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a făcut parte din grupa «D», care a
discutat despre Organizaţia Naţiunilor Unite şi eforturile ei pentru destindere, dezar
mare şi libertate.
De reţinut că, imediat după ce a luat cuvîntul P. S. Nestor a urmat la cuvînt
Dr. A. S. Bujevski de la Moscova, subliniind oportunitatea celor spuse de delegatul
Bisericii Ortodoxe Române.
Miercuri dimineaţa, 13 octombrie 1976, a continuat lucrul pe grupe, finisîndu-se
cele patru rapoarte.
După masa de prînz s-a dat lectură şi s-a aprobat comunicatul final.
Joi, 14 octombrie, membrii Comisiei
internaţionale au participat la Liturghia
oficiată de Mitropolitul Filaret în biserica catedrală a Mînăstirii de maici din Kiev cu
hramul «Acoperămîntul Maicii Domnului», care-şi sărbătorea patronul chiar în acea zi.
*

910

BISERICA ORTODOXA ROM ÂNĂ

A urmat o recepţie, unde s-au rostit cuvîntări. La sfîrşit Mitropolitul Filaret al
Kievului şi exarh al Ucrainei a transmis prin episcopul Nestor cordiale salutări Prea
Fericitului Patriarh Justinian, I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, P. S. Episcop
Antonie Ploieşteanul.
Conferinţa a avut o deosebită importanţă pentru întărirea eforturilor în vederea
aplicării cît mai grabnice a hotărîrilor de la Helsinki.

LUCRĂRILE COMISIEI TEOLOGICE A CONFERINŢEI CREŞTINE
PENTRU PACE DE LA BANGALORE (INDIA).
Intre 13— 18 septembrie 1976 au avut loc la Bangalore (India) lucrările Comisiei
teologice a Conferinţei Creştine pentru Pace cu tema principală : Hristos, pacea naastră, calea crucii şi lupta pentru pace.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. Conf. Ioan I. Ică*, de la
Institutul teologic universitar din Sibiu. Au luat parte 33 delegaţi din 20 de ţări.
Referatul asupra temei principale a fost ţinut de Prof. Paulo Ricca din Italia,
care a subliniat faptul că numai o umanitate unită poate trăi în pace şi că zidurile
care împiedicau pacea între oameni au fost dărîmate de Hristos. Mărturisirea lui
Hristos ca pace a noastră înseamnă participarea la luptă care are ca ţintă sfărîmarea
zidurilor ce separă pe oameni, mergînd în acest scop pe aceeaşi cale ca şi Hristos
pe calea crucii, transfigurată pentru noi prin învierea lui Hristos în nădejde.
Raportul Comisiei a fost prezentat de către prof. Gavris. Atît înainte cît şi
după citirea raportului său, el a accentuat importanţa sesiunii Comisiei teologice a
Conferinţei Creştine pentru Pace, ce s-a ţinut cu un an în urmă la mînăstirea Cernica, pentru lucrările sesiunii din Bangalore, deoarece ea a oferit o temeinică şi mul
tilaterală abordare a problematicii păcii în lumea contemporană dintr-o largă pers
pectivă, teologică, invitînd membrii comisiei să ţină seama de documentele de la Cernica.
Fundamentarea creştină şi teologică a activităţii Conferinţei Creştine pentru
Pace trebuie întărită prin accentuarea însemnătăţii întrupării lui Hristos şi solidari
tăţii Sale cu întreaga omenire, prin lărgirea acestei baze hristologice pentru o funda
mentare trinitară. Deschiderea ecumenică a luptătorilor pentru pace. Raportarea la
Iisus Hristos a activităţii creştine pentru pace, concretizată în solidaritatea cu cei
lipsiţi şi neajutoraţi; cooperarea cu toţi oamenii în acţiunea pentru pace, sprijinirea
acelor structuri care duc la unitatea finală a omenirii în pace, deci o activitate izvorîtă din temeiuri lăuntrice pentru pace, iată cîteva din tezele mai de seamă propuse
de vorbitor pentru activitatea Comisiei teologice a'Conferinţei Creştine pentru Pace
în viitor.
Au ţinut de asemeneă referate Prof. Luis Rivea (Porto Rico), Prof. Osipov
(U.R.S.S.) şi Prof. Aii (musulman din U.R.S.S.).
In cadrul unei slujbe ortodoxe, P. Conf. I. Ică a vorbit joi, 16 septembrie, des
pre însemnătatea Crucii şi învierii lui Hristos.
Viitoarea sesiune a Comisiei teologice a Conferinţei Creştine pentru Pace va
avea loc în septembrie 1977, în Berlinul de vest cu tema : Problema folosirii forţei
sau nonviolenţei în schimbarea structurilor sociale.

SESIUNEA ANUALA A COMISIEI «ECONOMIE ŞI POLITICA»
A CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
(Brno — R. S. Cehoslovacia, 25— 28 noiembrie 1976)
La iniţiativa Bisericilor membre ale Conferinţei pentru Pace din R. S. Cehoslovn
cia, între 25— 28 noiembrie 1976 s-au desfăşurat în oraşul Brno lucrările sesiunii
anuale a Comisiei «Economie şi politică» a Conferinţei Creştine pentru Pace.
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La lucrări au luat parte 55 de delegaţi din 18 ţări. Sesiunea a fost prezidată de
Dr. Heinrich Hellstern (Elveţia), vicepreşedinte al Conferinţei Creştine pentru Pace.
Au mai fost prezenţi la această întrunire încă doi vicepreşedinţi ai Conferinţei Creş
tine pentru Pace, Dr. Herbert Mocsalski (R. F. Germania) şi Episcopul Dr. Jân Michalko (R. S. Cehoslovacia), reprezentantul Comitetului regional ceh al Conferinţei
Creştine pentru Pace.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. Dumitru Soare, consilier
patriarhal la Sectorul Relaţiilor Externe Bisericeşti.
Lucrările comisiei s-au desfăşurat la Centrul de conferinţe al Bisericii Ceho
slovace Husite din Brno.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de preşedintele comisiei, Dr. H. Hellstern,
care a salutat pe participanţi, a explicat scopul conferinţei şi a anunţat programul.
Episcopul Dr. Jân Michalko a rostit rugăciunea de deschidere. Comentînd textul
Rom. XV, 1— 30, a accentuat speranţa creştină în triumful cauzei păcii şi realizarea
unei lumi mai bune, precum şi datoria morală a creştinilor de a apăra pacea. A
salutat pe participanţi în numele Comitetului regional ceh al Conferinţei Creştine
pentru Pace.
Dr. Kâroly Toth, secretarul general al Conferinţei Creştine pentru Pace, a scos
în evidenţă în cuvîntarea sa de bun-venit sarcinile cărora trebuie să le facă faţă
Comisia «Economie şi politică» şi a subliniat faptul că noua ordine economică inter
naţională este un proces îndelungat, care trebuie să devină însă o realitate, iar nu
ceva fictiv.
Episcopul Karel Pudich din Brno a salutat pe oaspeţi, în numele Bisericilor Husite
Cehoslovace.
Tema principală a sesiunii, Pacea şi dezvoltarea, a fost dezbătută în cadrul a trei
referate principale, în legătură cu care s-au exprimat diferite puncte de vedere.
Obiectivele referatelor au fost: Noua ordine economică internaţională ; Dezarmarea ;
Evanghelia şi dreptatea economică.
Prof. Helmuth Faulwetter (R. D. Germană) a prezentat conferinţa: Postulatul
noii ordini economice internaţionale (în relaţie cu Carta drepturilor economice şi a
datoriilor de acest iei şi cu rezultatele de la UNCTAD IV). Vorbitorul — profesor
economist la Universitatea din Berlin şi consilier guvernamental pentru probleme eco
nomice — a înfăţişat mai întîi dezvoltarea istorică a problemei economice, de la
sfîrşitul secolului al XlX-lea şi pînă în prezent. După ce a făcut o analiză obiectivă
a economiei capitaliste, a înfăţişat perspectivele dezvoltării economiei mondiale, su
bliniind diferenţele dintre cele două sisteme şi avantajele economiei socialiste. A pre
zentat apoi situaţia economică în ţările capitaliste şi în ţările în curs de dezvoltare,
efectele supraproducţiei capitaliste şi constrîngerile economice la care sînt supuse
ţările în curs de dezvoltare din partea monopolurilor capitaliste. In ultima parte a
conferinţei, vorbitorul a analizat procesul economic în ţările socialiste insistînd asu
pra dezvoltării economiilor naţionale socialiste precum şi necesitatea adoptării unei
noi ordini economice internaţionale care să stabilească relaţii economice echitabile
între state şi să rezolve problema ridicării ţărilor subdezvoltate.
în legătură cu această conferinţă, s-au prezentat trei coreferate cu diferite
puncte de vedere.
M. M. Cheriyan (India) a prezentat documentul Spre o nouă ordine economică
internaţională : cîteva referinţe. După ce a înfăţişat procesul de colonizare început în
sec. XVI de către Columb şi situaţia care a dus în secolele următoare la o exploatare
cruntă, nu numai a bogăţiilor coloniilor, ci şi a populaţiei acestora, vorbitorul a pre
zentat o analiză statistică a ultimilor 50 de ani privind raportul de forţe pe plan
politic şi economic internaţional, precum şi diferitele metode de exploatare a colonii
lor şi a ţărilor din Lumea a treia. A expus apoi situaţiile noi create prin dobîndirea
independenţei, în ultimii 30 de ani, a peste 80 de state, fapt care a dus la 'economii
naţionale independente. Referindu-se la experienţa indiană, vorbitorul a atras atenţia
că independenţa şi suveranitatea, singure, nu pot crea premizele noi pentru o nouă
ordine economică internaţională. Trebuie acordată, a spus el, cea mai mare atenţie
situaţiilor de infiltrare a capitalului ştrăin în diferite ţări, pentru a nu şe crea schim
%
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bul propice neocolonialismului. Numai pe baza unui sistem socio-economic egalitar
se poate ajunge la o nouă ordine economică internaţională bazată pe cooperare
reciprocă între toate naţiunile.
Prof. Paul Peachey (S.U.A.) a prezentat coreferatul Cîteva comentarii la «Decla
raţia asupra stabilirii unei noi ordini economice internaţionale», analizînd diferite teo
rii cu privire la noua ordine economică internaţională. Trecînd la comentariul propriu-zis al declaraţiei, a analizat criticile aduse Declaraţiei, în special în ceea ce pri
veşte transferul de bogăţii, care nu au în vedere criteriile strict economice, fiind de
acord că o economie naţională se poate dezvolta prin industrializare.
In continuare, Rev. Kim Song Ryul, vice-preşedinte al Comitetului Central al
Federaţiei Creştine din R. P. D. Coreea, a prezentat un coreferat în care a înfăţişat
stadiul de subdezvoltare în care se găsesc ţările şi popoarele din lumea a IlI-a, atrăgînd atenţia asupra strategiilor economice ale neocolonialismului care, cu ajutorul
aşa-ziselor «ajutoare» şi a acţiunilor de «cooperare», se infiltrează în economiile sta
telor care şi-au cucerit de curînd independenţa. Delegatul corean a' afirmat că ţările
subdezvoltate sau în curs de dezvoltare trebuie să lupte împreună împotriva forţelor
imperialismului, în scopul de a instaura o nouă ordine economică în lume, avînd ca
principii de bază egalitatea şi independenţa. Raportorul s-a referit apoi la cazul
concret al R. P. D. Coreene, care a trecut de la stadiul colonial semi-feudal la cel
al unei economii socialiste dezvoltate, industrial-agrară, în stare să ajute şi alte
naţiuni pe calea propăşirii. Făcînd comparaţie între R. P. D. Coreeană şi Coreea de
Sud, vorbitorul a expus situaţia dezastruoasă în care se găseşte economia Coreei de
Sud şi a arătat că militarizarea economiei creează ruină, iar relaţiile coloniale duc la
continuarea înrobirii economice. Purtătorul de cuvînt al Federaţiei Cjfeştine Coreene a
asigurat că această organizaţie va lua parte activă la mişcarea creştină internaţio
nală pentru pace, aducîndu-şi aportul la rezolvarea problemelor contemporane.
Trecîndu-se la cel de al doilea punct al ordinei de zi, Prof. Vladimir Sestrimski
(R. P. Bulgaria) a prezentat referatul înarmare şi dezvoltare. Aspecte economice ale
cursei înarmărilor. în introducere, vorbitorul a făcut apecieri asupra bugetelor mili
tare, arătînd că mai ales în urma actualei revoluţii cultural-ştiinţifice cheltuielile mi
litare cresc uluitor. A criticat teoria economiştilor burghezi care vorbesc despre o sta
bilizare a acestora, cu urmări economice din cele mai grele. Necesitatea reducerii chel
tuielilor militare — a afirmat vorbitorul — devine însă tot mai evidentă. Spre deo
sebire de ţările capitaliste, care sporesc neîncetat cheltuielile pentru înarmare, ţările
socialiste sînt cele mai consecvente luptătoare împotriva cursei înarmărilor. Ele au
prezentat numeroase documente pentru reducerea bugetelor militare. în încheiere, â
subliniat că reducerea cheltuielilor pentru înarmare şi utilizarea acestor sume pen
tru progresul ştiinţific şi tehnic contribuie în modul cel mai eficient la destinderea
internaţională şi cooperare între popoare.
Pe marginea acestei expuneri, Rev. Lakshman Goonewardene (Sri Lanka) a pre
zentat un coreferat în care a înfăţişat eventualele consecinţe pe care dezarmarea le-ar
putea aduce omenirii, şi îndeosebi cele economice. Vorbitorul a făcut apel la unirea
eforturilor tuturor oamenilor cinstiţi în vederea interzicerii fabricării noilor arme şi
a îngheţării bugetelor militare.
La ultimul punct al ordinei de zi, Prof. Josef Smolik (R. S. Cehoslovacia) a pre
zentat referatul Coresponsabilitatea creştinilor laţă de noua ordine economică inter
naţională. Pornind de la constatarea că împărăţia lui Dumnezeu, vestită în Evanghelie,
este confruntată cu prăpastia contemporană dintre bogaţi şi săraci, vorbitorul a pro
pus ca responsabilitatea creştinilor faţă de această situaţie să se manifeste printr-o
profundă pocăinţă. Vorbitorul a opinat ca primul pas al creştinilor să fie eliberarea
de legăturile ideologice cu vechea orînduire.
Ca rezultat al acestor legături au apărut o mentalitate şi o atmosferă
care pun piedici contribuţiei creştine la realizarea noii ordini economice. Expresie a
acestei atmosfere este şi anticomunismul, strîns împletit cu interesele economice ale
anumitor cercuri. Realizarea noii ordini economice a devenit o temă curentă a C.E.B.-
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ului, care încearcă însă, datorită premiselor sale preponderent apusene, să rezolve
problema numai în funcţie de relaţiile tehnologice care provoacă nedreptate în lume.
Misiunea Conferinţei Creştine pentru Pace este de a arăta necesitatea altor domenii,
cum ar fi problema militarismului, a dezarmării, a concernelor multi-naţionale, a ra
sismului, a asupririi, care să se poată integra în imaginea noii orînduiri economice.
Atît referatele principale cît şi coreferatele au fost urmate de întrebări şi dis
cuţii, la care au participat mai mulţi delegaţi.
In intervenţiile sale, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a atras atenţia asupra
faptului că actuala ordine economică, bazată încă într-o mare măsură pe principii şi
practici
de dominaţie,
inegalitate şi nedreptate, a cauzat dezechilibrări,
de
calaje şi fenomene de criză în economia mondială. E necesar ca această ordine
economică să fie schimbată cu una nouă, întemeiată pe principii de egalitate şi echi
tate, care să asigure o dezvoltare armonioasă şi echilibrată a economiei mondiale.
A subliniat că o nouă ordine economică internaţională nu se poate realiza fără insti
tuirea unei noi ordini politice internaţionale şi a înfăţişat propunerile concrete pe
care ţara noastră le-a făcut în această privinţă, în ultimii ani.
Cu privire la dezarmare, a arătat urmările dezastruoase pe care le are cursa
înarmărilor pentru economia mondială şi pentu relaţiile dintre state, menţionînd con
tribuţia ţării noastre la acţiunift de adoptare a unor măsuri pentru dezarmare şi su
bliniind că Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte din România sprijină aceste
acţiuni, ale căror principii corespund cu principiile lor morale, cu convingerea că
astfel îşi îndeplinesc o îndatorire impusă de însăşi învăţătura lor de dredinţă.
Cu privire la ultimul punct al ordinei de zi, delegatul Bisericii Ortodoxe Române
a subliniat că angajamentul creştin în lupta pentru instaurarea unei ordini economice
mondiale echitabile este fundamentat pe ideea unităţii neamului omenesc şi a arătat
care este contribuţia specifică a creştinilor în această acţiune.
*
In vederea stabilirii unor concluzii 'generale ale sesiunii, Comisia «Economie
Politică» a Conferinţei Creştine pentru Pace a pus în discuţie cîteva documente care,
după ce au fost analizate, au fost însuşite de participanţi.
Astfel, documentul Noua ordine economică internaţională, arată că în urma
schimbărilor structurale care au avut loc în lume, în acest context, se impune crearea
unei noi ordini economice internaţionale care-şi propune democratizarea relaţiilor
economiei internaţionale, care să îmbunătăţească poziţia ţărilor în curs de dezvoltare.
Valoarea profitului tras de ţările capitaliste dezvoltate de pe urma ţărilor în curs
de dezvoltare este mult mai ridicată decît cea a ajutorului economic pe care li-1
acordă. Este necesară deci schimbarea acestor raporturi, conform cu Carta dreptu
rilor economice, schimbare căreia i se opun ţările capitaliste superdezvoltate. Suc
cese, chiar şi parţiale, sînt importante în acest proces. Condiţiile succesului s în t: o
poziţie unitară a ţărilor în curs de dezvoltare, relaţii reciproce cu ţările socialiste,
crearea unui climat de destindere.
Un alt document, intitulat Convenţiile asupra drepturilor omului sînt un sprijin în
lupta pentru realizarea unei noi ordini economice internaţionale, subliniază că rea
lizarea noii ordini economice internaţionale depinde de mulţi factori neeconomici,
cum ar fi destinderea, progresul social, dezarmarea, abolirea rasismului şi neocolonialismului, realizarea practică a drepturilor omului. în acest sens, foarte impor
tante s în t: Declaraţia drepturilor omului din 1948, Convenţia asupra drepturilor eco
nomice, culturale şi sociale şi Convenţia asupra drepturilor civile şi politice (ambele
intrate în vigoare în 1976, deşi fuseseră elaborate cu zece ani mai înainte).
Documentul Pacea înseamnă astăzi dezvoltare. Dezvoltare, decurgînd din drep
tate. Puncte de vedere ale Conferinţei Creştine pentru Pace referitoare la politica
de dezvoltare ca ajutor al eliberării, se referă la situaţia Lumii a treia şi a ţărilor
în curs de dezvoltare.
La încheierea lucrărilor s-a adoptat textul unui comunicat.
\
>
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In seara de 26 noiembrie 1970, Dr. Karel Hruza, directorul Secretariatului pentru
afaceri bisericeşti de pe lingă guvernul cehoslovac, a oferit un dineu oficial în cinstea
participanţilor la lucrări.
Cu această ocazie, s-au ţinut toasturi.
Seria acestora a fost deschisă de Dr. Karel Hruza, care a salutat pe oaspeţi în
numele Secretarului pentru afaceri bisericeşti al R.S.C. şi al guvernului cehoslovac.
Vorbitorul şi-a exprimat bucuria că această sesiune a Comisiei «Economie şi Politică»
a Conferinţei Creştine pentru Pace a avut loc în Cehoslovacia şi a declarat că guver
nul R. S. Cehoslovace este foarte mulţumit de faptul că centrul muncii şi activităţilor
Conferinţei Creştine pentru Pace se află la Praga. In încheiere, a exprimat dorinţa unirii
eforturilor tuturor pentru realizarea marilor aspiraţii ale omenirii contemporane.
Au fost invitaţi apoi să ia cuvîntul, în ordinea următoare: Dr. H. Hellstern,
preşedintele Comisiei (Elveţia); Rev. Christie Rosa, vice-secretar general al Confe
rinţei Creştine pentru Pace; Rev. Kim Song Ryul (R. P. D. Coreea); Episcopul Ioan,
rectorul Academiei teologice din Sofia (Bulgaria); Pr. Dumitru Soare (România) ;
Prof. Paul Peachey (SU A ); K. T. Chandy (India); Pr. N. Anfinoghenov (URSS) ;
Prof. G. Bassarak (R. D. Germană); Rev. R. Fernandez-Ceballos (Cuba). Episcopul Dr.
Jân Michalko a mulţumit tuturor participanţilor, în numele gazdelor.
In toastul pe care l-a rostit cu această ocazie, delegatul nostru a adus salutul Bi
sericii Ortodoxe Române şi al poporului român şi a mulţumit organizatorilor pentru
atenţia deosebită acordată acestei întruniri, ca şi pentru bunele condiţii asigurate
participanţilor.
Duminică, 27 noiembrie a.c., unii membri ai Comisiei au fost invitaţi să parti
cipe la serviciile divine şi să predice, în diferite biserici din Brno şi împrejurimi.
La invitaţia primită din partea Pr. Jivi Novak, parohul catedralei mitropolitane
ortodoxe cehoslovace din Praga, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a slujit Sfîntă
Liturghie în această catedrală. La sfîrşitul slujbei, a rostit o cuvîntare în care a adus
salutul Bisericii Ortodoxe Române şi a subliniat necesitatea unirii eforturilor creşti
nilor pentru înfăptuirea idealului unităţii creştine şi sprijinirea aspiraţiilor nobile ale
omenirii contemporane.
Pr. DUMITRU SOARE

CONFERINŢE ŞI CONSULTAŢII TEOLOGICE
%

P. C. PR. PROF. ENE BRANIŞTE LA CONFERINŢELE LITURGICE
ORGANIZATE LA PARIS
Intre 28 iunie — 1 iulie 1976, s-au desfăşurat la Institutul teologic ortodox
«Saint Serge» din Paris — aflat sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice — lucrările
celei de a XXIII-a «Săptămîni liturgice», întrunire cu caracter interconfesional, cu
participarea unor liturgişti consacraţi, ortodocşi, catolici şi protestanţi, şi la care
din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat P. C. Pr. Prof. Ene Branişte, pro
fesor de liturgică, pastorală şi artă creştină de la Insfttutul teologic Bucureşti.
Tema centrală a conferinţei s-a intitulat Adunarea liturgică şi diferitele roluri
în cadrul ei, temă actuală în lumea liturgiştilor contemporani, prin discuţiile de
clanşate mai ales în sînul catolicismului, după reforma liturgică patronată de Conciliul II Vatican, asupra problemei dacă actuala structură tradiţională a ierarhiei
clerului catolic superior şi inferior (Ordines majores et Ordines minores) mai cores
punde necesităţilor şi funcţiilor reale din cadrul adunărilor de cult în condiţiile ac
tuale, ori trebuie restructurată prin desfiinţarea unor grade sau trepte ale clerului
inferior etc.
Dintre liturgiştii ortodocşi prezenţi menţionăm pe profesorii de la Institutul Saint
Serge (C. Andronicef, protopresbiterul Alexis Kniazeff, rectorul Institutului, Pr. Alex.
Melia, Prof. Nic. Kolomzine), episcopul Pierre L'Huilier de Chersones (Paris), Arhi
episcopul rus Vasili Krivoşein din Bruxelles (Patriarhia Moscovei), prof. Maxim
Kovalevski, ca şi reprezentanţi ai ortodoxiei de limbă germană ş.a. Dintre liturgiştii
catolici menţionăm pe benedictinul Bernard Botte, de la mînăstirea Mont-Cesar, din
Belgia, unul dintre marii promotori ai «mişcării liturgice» contemporane din Franţa
şi ţările de Jos, prof. iezuit Miguel Arranz, de la Institutul oriental din Roma, Pr.
Pierre Mărie Gy, directorul Institutului superior de liturgică din Paris, Pr. Henry-Ir6n£e
Delmais, de la mînăstirea Saint Jacques din Paris, benedictinul Burkhard Neunheuser,
de la Institutul liturgic pontifical «Saint Anselme», din Roma, prof. Cyrille Vogel
de la Facultatea de teologie catolică din Strassbourg, ş.a. iar dintre protestanţi men
ţionăm pe cunoscutul profesor Jean-Jacques von Allmen de la Facultatea de teologie
reformată din Neuchatel-Elveţia, şi alţii. Au fost prezentate 24 de referate pro
gramate.
P. C. Pr. Prof. Ene Branişte a prezentat un studiu in titu lat: Adunarea liturgică
descrisă în Constituţiile apostolice şi diferitele atitudini ale clerului în cadrul ei,
ascultat cu mare interes. Referatul urmează a fi tipărit în curînd în cadrul volumului
colectiv, împreună cu toate referatele din acest an, volum ce va purta titlul general
al temei centrale.
In general atît referatele citite cît şi discuţiile ce au avut loc s-au menţinut la
un înalt nivel academic, într-o atmosferă irenică, evitîndu-se controversele confe
sionale.
După terminarea lucrărilor conferinţei, P. C. Pr. Prof. Ene Branişte a plecat spre
Roma, pentru a da curs invitaţiei particulare făcută de profesorul de liturgică
Miguel Arranz, de la Institutul Pontifical Oriental din Roma, prin Secretariatul pentru
unitatea creştinilor din cadrul Bisericii Romano-Catolice, pentru vizitarea unor obiec
tive turistice din Roma şi Veneţia. Cu acest prilej P. C. Pr. Prof. Ene Branişte a fost
primit de Pr. Pierre Duprey, subsecretar în cadrul Secretariatului roman pertfru uni
tatea creştinilor, vizitînd şi sediul Comisiei pontificale pentu redactarea codexului
canonic al Bisericilor Orientale Unite cu Roma. (Diac. V. A.).
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CONFERINŢA MONDIALĂ PENTRU A SE PUNE CAPĂT
CURSEI ÎNARMĂRILOR
Intre 23 şi 26 septembrie 1976, au avut loc la Helsinki (Helsinfors), lucrările
Conferinţei mondiale, pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru dezarmarea
şi destindere, la care au luat parte peste 15.000 de persoane, reprezentînd largi mase
populare din lumea întreagă.
Lucrările s-au desfăşurat în spaţioasele localuri de la Dipoli (circa 20 km de
Helsinki) şi renumitul hotel Finlandia, din centrul capitalei Finlandeze, în foarte
bune condiţii de organizare internaţională. Delegaţia României a fost alcătuită din :
Prof. Dr. Alexandru Balaci, conducătorul delegaţiei, Dr. Lidia O rădean; Nicolae
Ivan ; Gheorghe Stoica şi Luiza Răican. La aceasta s-a adăugat şi preotul Prof. Dr.
Alexandru Ciurea, Superiorul bisericii ortodoxe române din Suedia, ca reprezentant
al Bisericii Ortodoxe Române.
Şedinţa plenară de deschidere a avut loc joi, 23 septembrie 1976, la orele 18,
în prezenţa preşedintelui Republicii Finlanda, Dl. Urho Kekkonen, şi a D-lui Marti
Miettunen, preşedintele Consiliului de Miniştri, cel din urmă rostind şi un cuvînt
cald de salut, la adresa participanţilor şi a lucrărilor, în numele guvernului şi popo
rului finlandez. După acesta a urmat discursul de deschidere al conferinţei, rostit
de Romesh Chandra, secretar-general al Consiliului Mndial al Păcii.
In continuare, în zilele ce au urmat, participanţii şi-au desfăşurat activitatea
în patru comisii principale, şi, după aceea, la opt mese rotunde. Denumirile comi
siilor au fost următoarele :
I. Oprirea cursei înarmărilor, reducerea armanentelor, dezarmare şi destindere.
II. Consecinţele sociale şi economice ale cursei înarmărilor şi dezarmării;
III. Dezarmare şi ţări în curs de dezvoltare şi
IV. Dezarmare şi instituţii sociale într-o lume în transformare.
Mesele rotunde au purtat următoarele denumiri :
I.
Parlamentari ; II. Sindicate; III. Femei; IV. Studenţi; V. Oameni de ştiinţă
VI. Asociaţii religioase ; VII. Oameni de cultură, artişti şi educatori; VIII. Masele
mijlocii.
Delegaţii ţării noastre au participat la toate comisiile şi mesele rotunde, iar
delegatul Bisericii Ortodoxe Române a participat, mai întîi, la lucrările comisiei
întîi, al cărei membru titular era Dl. Prof. Dr. Al. Balaci, şi după aceea la masa ro
tundă a asociaţiilor, religioase. Şedinţele meselor rotunde au avut loc, în ziua de 25
septembrie.
Masa rotundă a cercurilor religioase, din cadrul Conferinţei mondiale pentru
dezarmare şi pace, a avut ca temă principală : Sarcinile comunităţilor religioase în
ajutorarea dezarmării şi destinderii. Ea a urmărit să găsească o cale comună şi o
dorinţă sporită de cooperare pentru apărarea păcii, obţinerea dezarmării şi consoli
darea destinderii.
„Cel dintîi vorbitor a fost Pastorul finlandez Erkki Arhinmaki, Preşedintele comite.tului finlandez pentru treburile religioase, care după ce a salutat pe cei de faţă
(peste 60 de persoane din toate confesiunile creştine) a căutat să prezinte, pe scurt,
principiile doctrinale fundamentale şi ataşamentul tuturor religiilor lumii, la nobila
cauză* a păcii şi înfrăţirii oamenilor. în continuare, a luat cuv.întul Yves Crenet,
dezvoltînd poziţia bisericilor şi comunităţilor creştine în faţa înarmării, dezarmării şi
destinderii; Arhiepiscopul de Vladimir şi Suzdal, care a prezentat un raport detaliat
despre ceea ce a întreprins Biserica Ortodoxă Rusă; în favoarea p ă c ii; Mitropolitul
Pangratie, din partea Bisericii Ortodoxe Bulgare, care a făcut acelaşi lucru şi alţi
vorbitori.
Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române, după ce a arătat importanţa actu
lui semnat la Helsinki, de către cei 35 de conducători de state, la 1 august 1975,
act cu adînci rezonanţe în conştiinţa oamenilor, de toate categoriile şi de pe toate
meridianele, căci cu toţii doresc fierbinte să fie definitiv izbăviţi de teroarea răz
boiului, şi a pregătirilor lui uriaşe, a spus că şi Biserica pe care o reprezintă, a
*
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dezvoltat continuu şi cu perseverenţă statornică acţiuni pacificatoare între credin
cioşii săi, între toate Bisericile din ţara respectivă, şi cu cele mai multe din Bisericile
lumii întregi aşa cum şi alte Biserici, mari şi mici au făcut-o.
In continuare, a felicitat pe cei ce au formulat, cu înţelepciune, titlul întîlnirii :
Sarcinile comunităţilor religioase în ajutorarea dezarmării şi destinderii, accentuînd
că nu mai este cazul a -se întreprinde discuţii de principii, în legătură cu actul de
la Helsinki, nici a se mai face subtile exegeze teologice asupra acestuia. Ci «este
vorba să traducem cît mai concret în fapt, înaltele temeiuri umanitare, înscrise în
acest act».
Dorind să exemplifice această pragmatică eficienţă, vorbitorul a propus: 1. A
se medita mai profund teologic ce înseamnă a fi făcător de pace («artisan de la
paix») şi ce înseamnă a fi teoretician al păcii. Ce trebuie să întreprindă un adevărat
făcător de pace (artisan de la paix ?).
2. A fi de acord cu toţi cei ce cer a nu se mai fabrica şi da, în mîinile nevfciovate ale copiilor, jucării cu caracter războinic (tancuri, mitraliere, avioane, tunuri,
puşti, rachete etc.) ci a le hrăni luminoasa lor copilărie cu jucării de pace, cu simboale ale bunei înţelegeri între oameni, cu imagini pozitive şi respectuoase pentru
toate popoarele, culturile şi civilizaţiile.
3. Să se formuleze mai clar de la ce trebuie să se abţină oamenii şi popoarele
în domeniul dezarmării şi destinderii şi ce trebuie să se întreprindă concret, pentru
dezarmare şi destindere, aşa după cum în viaţa morală se începe cu abţinerea de la
rău şi se continuă, după aceea, cu înfăptuiri virtuoase.
4. Peste frontierele confesionale, statale şi politice, credincioşii creştini şi de
alte religii să-şi dea mîna pentru a lucra cele ale păcii, mai eficace decît pînă acum.
5. Duelul a fost în trecutul istoric o practică de soluţionare a diferendelor din
tre oameni. De multă vreme, această practică a dispărut şi a devenit desuetă, ridi
colă şi condamnabilă.. Oare războiul nu poate avea aceeaşi soartă, ca şi duelul?
Nu pot face nimic oamenii tuturor religiilor, pentru a ridiculiza războiul şi a-1 con
damna definitiv în faţa lumii întregi ? A-1 denunţa ca mijlocul cel mai barbar, ne
demn de om, ca expresie şi încoronare a creaţiei dumnezeieşti.
6. în pofida acţiunilor tuturor instituţiilor religioase, pe care le reprezentăm
aici, şi a tuturor oamenilor de bine, cursa de înarmare şi tensiune a crescut, şi
creşte cu vigoare mereu. Nu este oare acesta un semn categoric că noi n-am făcut
tot ce putem face, sau că aportul în această direcţie este complet neglijabil ?
Să trecem cu luminile raţiunii şi ale credinţei la noi mijloace de lucru şi de
luptă, pentru a obţine cu orice preţ destinderea şi dezarmarea, aşa cum se condi
ţionează reciproc aceste două mari realităţi şi idealuri autentice de viaţă. Personal
sînt încredinţat că inteligenţele şi inimile care se găsesc adunate în această sală
pot să găsească alături de lucrurile practice de pînă ai^i, noi metode, noi acţiuni,
noi mijloace, mai eficace şi mai efective, pentru scopul pentru care ne-am adunat la
această masă rotundă».
Au urmat la cuvînt alţi vorbitori, după care s-a redactat raportul acestei mese
rotunde către plenara respectivă, din care spicuim:
«Masa rotundă a oamenilor reiigiei a reunit peste 60 de persoane provenind din
toate familiile creştine şi din lumea budistă.. . Schimburile de vederi s-au desfăşurat
sub preşedinţia Prof. Dr. Rudolf Weiler din Austria, într-un climat de francheţă şi
comprehensiune reciprocă. Au fost 25 de intervenţii după cele trei expuneri de bază.
Din acestea s-au degajat trei convingeri unanim împărtăşite :
1. Toate religiile, în finalitatea şi logica lor internă, sînt în serviciul păcii, inspirîndu-se din respectul vieţii şi al dezvoltării fericirii omeneşti. Ele se pronunţă
net împotriva înarmătii.
2. în această perspectivă, credinţele religioase consideră că rolul lor specific
este educarea lumii pe calea păcii, răspunzînd astfel aspiraţiilor profunde ale oame
nilor şi popoarelor.
3. Acestea profesează principiile etice, care stau la baza relaţiilor internaţionale,
aşa cum au fost enunţate în primul capitol al «Actului final de la Helsinki», obli-
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glndu-se a le face să prevaleze nu numai în conştiinţa personală a aderenţilor lor,
dar de asemenea şi în unele organizaţii. Distingîndu-se de state, guverne şi instituţii
politice, ele nu se dezinteresează şi înţeleg să susţină acţiunea acestora, pentru o
lume mai dreaptă şi mai frăţească, în care raporturile nu vor mai fi reglementate
de forţă, ci de drepturi. Din numeroasele soluţii practice propuse s-au reţinut vreo
10 din care menţionăm pe următoarele :
1. Organizarea de seminarii cu teologi şi personalităţi religioase în vederea
aprofundării motivaţiei spirituale a coexistenţei paşnice şi mai exact a dezarmării.
2. A se boicota cumpărarea, vinderea şi fabricarea de jucării inspirate din ar
senalul militar şi din panoplia războiului.
3. A se orîndui zile de rugăciune pentru pace şi a suscita mai mare unitate, în
acest domeniu, respectîndu-se caracterele specifice ale fiecărei religii.
4. A se promova schimbul de publicaţii şi de informaţii, de la ţară la ţară şi
între confesiunile religioase.
5. A insera în toată activitatea religioasă dimensiunea opoziţiei la război, la
rasism şi la orice atingere a drepturilor umane.
Conferinţa mondială pentru a pune capăt înarmării pentru dezarmare şi destin
dere de la Helsinki (23—26 septembrie 1976) s-a încheiat cu o declaraţie către
omenire şi cu un mesaj adresat Adunării generale a Naţiunilor Unite.
In timpul ei au avut loc două recepţii. Una dată de primăria oraşului Helsinki,
cealaltă oferită de Preşedinţia Consiliului de Miniştri a Republicii Finlanda. S-a înche
iat cu un reuşit festival artistic, dat de mai multe formaţii naţionale ale lumii.
Presa finlandeză a acordat o atenţie deosebită acestui important eveniment
legat de acţiunile pentru apărarea păcii (Pr. Prof. Al. Ciurea).
*

CRONICA
Joi 9 septembrie 1976. — La ora 10, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh a pri
mit pe Excelenţa Sa MERWIN STOCWOOD şi pe capelanul său Rev. DOMINIQUE
veniţi în ţara noastră ca oaspeţi ai Patriarhiei Române. Au fost de faţă : P. S. Sa
Antonie Ploieşteanul — vicar patriarhal.
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a primit pe : P. C. Prot. ALEXANDRU MUNTEANU, superiorul bisericii ortodoxe române din Sofia — R. P. Bulgaria şi pe P. C.
Pr. MARIN BRANIŞTE, Superiorul bisericii ortodoxe române din Viena — Austria.
Mărfi 28 septembrie 1976. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe pă
rintele arhimandrit MIRCEA CLINEŢ din Milano — Italia, prezentat de P. S. Sa
Episcopul-vicar Antonie Ploieşteanul.
Marţi 5 octombrie 1976. — Pr.ea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe rev. pas
tor lutheran KRATZ, Secretarul parohiei românilor ortodocşi din Offenbach — Banhauer de origine română, paroh fiind părintele Tudor Alexandru.
Miercuri 20 octombrie 1976. — La ora 9,30 Prea Fericitul Părinte Patriarh Justi
nian a primit pe cei doi oaspeţi din R. F. Germania : Dr. GERNOT WINTER, Direc
tor al Societăţii Biblice din R. F. Germania ; Dr. Jur. OLE VAN LUYN, Secretar al
Federaţiei Mondiale a Societăţilor Biblice.
Vineri, 22 octombrie 1976. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe : P. C.
Pr. DUMITRU GĂINA, însoţit de fiul său, pentru înapoiere la postul său de preotparoh din Melbourne — Australia.
Vineri 29 octombrie 1976. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe tinerii
etiopieni: BELAY TEGEGN şi LEYKUN BERHANU, care au terminat studiile la Insti
tutul teologic universitar din Bucureşti.
Luni, 1 noiembrie 1976. — Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian a primit
vizita Exc. Sale Şeicului Libiei. A fost însoţit de Marele Muftiu, Mehmet Iakub, de
la Constanţa, de Ambasadorul Libiei la Bucureşti şi de alte personalităţi oficiale. Au
fost de faţă PP. SS. Episcopi-vicari Antonie Ploieşteanul şi Roman Ialomiţeanul.
In aceeaşi zi, au fost primiţi P. C. Pr. Petru Mândruţău, fost vicar al Vicaria
tului Ortodox Român de la Gyula — Ungaria şi P. C. Pr. Teodor Mesaroş, noul vicar.
Marţi, 2 noiembrie 1976. — Prea Fericitul Patriarh a primit pe studentul grec
Constantin Karaisaridis, care urmează anul II — doctorat — la Institutul teologic
din Bucureşti; a prezentat o scrisoare de la I. P. S. Arhiepiscop Serafim al Atenei,
cu comunicarea că a fost hirotonit diacon la Atena.
Vineri, 24 decembrie 1976. — Prea Fericitul Patriarh Justinian a primit pe preo
tul anglican la Bucureşti, John Wynburne.

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
GRIJA PATRIARHIEI ROMÂNE FAŢĂ DE COMUNITĂŢILE ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE ÎN ANUL 1976
0
Potrivit prevederilor art. 6 din Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, asistenţa religioasă, organizarea bisericească precum şi trimiterea de conducă
tori pentru românii ortodocşi de peste hotare se reglementează de Patriarhia Română,
cu aprobarea forurilor competente. Ca urmare Biserica Ortodoxă Română trebuie să
vegheze asupra bunului mers al comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, deja
organizate şi de asemenea să se îngrijească ca acolo unde există credincioşi români
încă neconstituiţi în parohii, să stabilească legături cu aceştia fie pentru a-i afilia la o
parohie apropiată existentă, fie pentru a-i sprijini să se constituie într-o nouă parohie
atunci cînd numărul lor pe un anumit teritoriu justifică acest lucru.
In legătură cu credincioşi; ortodocşi români de peste hotare, se constată exis
tenţa sub oblăduirea Patriarhiei Române a unui număr de comunităţi ortodoxe române
deja organizate, altele în curs de organizare iar unele în perspectivă de organizare.
Comunităţi ortodoxe române organizate : Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Ro
mână în America, cu sediul la Detroit, avînd un număr de 32 parohii răspîndite în
SUA, Canada şi America de Sud ,• Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa Cen
trală şi Occidentală, cu sediul la Paris — Franţa ; Parohia ortodoxă română «Sf. Mihail
şi Gavril» din Paris, Parohia ortodoxă română «învierea Domnului» din Viena; Parohia
ortodoxă română «Sf. Gheorghe» din Londra; Capela ortodoxă română «Mihail Stourdza» din Baden-Baden; Biserica ortodoxă română «Sf. Gheorghe» din Stockholm; Paro
hia ortodoxă română din Goteborg; Parohia ortodoxă română «Pogorîrea Sf. Duh» din
Milano ; Parohia ortodoxă română ,«învierea Domnului» din Geneva; Parohia orto
doxă română «Sf. Nicolae» din Offenbach — R. F.‘Germania; Parohia ortodoxă română
«Naşterea Domnului» din Miinchen; Parohia ortodoxă română «învierea Domnului» din
Salzgitter-Lebenstadt; Parohia ortodoxă română «Sf. Petru şi Pavel» din Melbourne;
Parohia ortodoxă română «Sf. Maria» din Sydney; Parohia ortodoxă română «Sf. N i
colae» din Adelaide-Australia ; Parohia ortodoxă română «Sf. Maria» din Wellington
— Noua Zeelandă ; Parohia ortodoxă rmână «Sf. Treime» din Sofia; Vicariatul ortodox
român din Vîrşeţ; Vicariatul ortodox român din Gyula; Aşezămintele româneşti de la
Ierusalim şi cele de la Muntele Atos.
Cu privire la activitatea unităţilor bisericeşti ortodoxe române deja organizate
s-a constatat că în cursul anului 1976, conducătorii acestora împreună cu organele
eparhiale sau parohiale, sprijiniţi de Patriarhia Română au depus neobosite strădanii
în vederea organizării şi consolidării acelor comunităţi bisericeşti şi a promovării vie
ţii religioase şi cultural-naţionale printre românii ortodocşi din ţările respective.
Astfel, pe linia activităţii pastoral-ecumeniste, menţionăm că în cursul anului
1976, s-au remarcat în cadrul tuturor parohiilor următoarele acţiuni :
— Oficierea cu regularitate de slujbe religioase în fiecare parohie. Alternativ
s-au oficiat slujbe religioase şi la filii, acolo unde a fost cazul.
— Sărbătorile Crăciunului şi Sf. Paşti precum şi hramul bisericilor s-au desfă
şurat într-un cadru festiv cu o participare mult mai numeroasă de credincioşi. Cu pri
lejul acestor sărbători la unele parohii au participat şi ierarhi sub a căror oblăduire
se află unităţile respective (la parohiile din SUA şi Canada a participat I.P.S. Arhie
piscop Victorin iar la cele din Europa, P.S. Episcop-vicar Lucian Făgărăşanul, condu
cătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală).
— Pentru întărirea unităţii parohiilor s-au făcut vizite canonice la parohiile aparţinînd Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America de către I.P.Swj Arhio-
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piscop Victorin Ursache, iar la cele din Europa de către P.S. Episcop-vicar Lucian Făgărăşanul, ca delegat al Patriarhiei Române. Cu aceste prilejuri s-au dat îndrumări
cu privire la activitatea acestor parohii.
Cu prilejul tuturor acestor slujbe preoţii au ţinut predici contribuind astfel la
menţinerea şi întărirea credinţei ortodoxe.
Preoţii au făcut vizite pastorale pe la unii credincioşi, oficiind la cerere şi unele
servicii religioase individuale.
Au organizat noi filiale pe lîngă parohiile respective.
Conducătorii unităţilor bisericeşti au întreţinut bune relaţii cu reprezentanţii Bi
sericilor ortodoxe din localităţile şi ţările respective prin participări la
diferite
slujbe, întruniri şi alte evenimente cu caracter interortodox, pe plan local.
Au întreţinut relaţii şi cu reprezentanţii celorlalte culte şi denominaţiuni creş
tine, de asemenea prin participări la diferite slujbe, întruniri, simpozioane şi recepţii
ecumeniste pe plan local.
Unii preoţi au reprezentat Biserica Ortodoxă Română, ca delegaţi la unele con
ferinţe interortodoxe sau intercreştine.
Cu diferite prilejuri — întruniri, conferinţe etc. — au făcut cunoscută activitatea
Bisericii Ortodoxe Române. Pentru promovarea culturii româneşti şi întreţinerea sen
timentului naţional s-au organizat diferite manifestări, după cum urmează :
Sărbătorirea Pomului de Crăciun, cu susţinerea unor concerte de colinde, împărţindu-se daruri trimise de Patriarhia Română, celor prezenţi; cu prilejul Anului Nou
s-a mers cu pluguşorul pe la casele românilor ortodocşi.
S-au organizat programe cultural-artistice, prilejuite de sărbătorirea hramurilor,
a sărbătorilor mai mari bisericeşti, sărbători naţionale şi comemorări de personalităţi
.marcante româneşti, precum şi a altor evenimente din parohii, unde şi-au dat concursul
corurile şi formaţiile de dansuri ale parohiilor respective ;
Au fost organizate întruniri, reuniuni şi seri culturale cu care prilej s-au făcut
audiţii muzicale şi de piese de teatru.
S-a participat la diferite festivaluri folclorice locale, afirmîndu-se astfel portul,
dansul şi muzica românească (festivalul Moomba în Australia şi festivalul folcloric al
grupurilor 'etnice în Canada ş.a.).
Editarea de reviste şi almanahuri cuprinzînd articole, studii, recenzii, ştiri din ac
tivitatea parohiei şi a Bisericii Ortodoxe Române. In acest context, menţionăm edi
tarea în 1976 pentru prima dată de către capela ortodoxă română din; Baden-Baden a
Almanahului pe anul 1976 şi de către parohia ortodoxă română din Hamburg a re
vistei «Nădejdea».
Au fost organizate şcoli duminicale cu predarea limbii române şi a unor cunoştinţe
istorico-geografice despre România.
S-a participat la diferite evenimente locale (ex. sărbătorirea bicentenarului, SUA)
prilej pentru afirmarea tradiţiilor cultural-artistice româneşti.
Ori de cîte ori reprezentanţii comunităţilor ortodoxe române de peste hotare au
avut prilejul în diferite întruniri, au făcut cunoscută viaţa internă a Bisericii Ortodoxe
Române, precum şi frumuseţile patriei, determinînd astfel pe mulţi români şi străini
să viziteze Biserica şi ţara noastră.
Pe linia activităţii administrative demne de evidenţiat sînt următoarele :
Grija pentru păstrarea locaşurilor de cult şi înfrumuseţarea şi împodobirea aces
tora cu cele necesare desfăşurării cultului în bune condiţiuni.
Renovarea şi amenajarea unor biserici parohiale, precum şi repararea şi înzes
trarea caselor parohiale. Amenajarea de săli în care s-a desfăşurat activitatea şcolilor
duminicale şi s-au organizat diferite manifestări cu caracter bisericesc şi cultural-naţional.
întruniri ale organelor parohiale în cadrul cărora s-au discutat probleme legate
de bunul mers al parohiilor.
Semnalăm faptul că, datorită activităţii preoţilor români trimişi peste hotare, au
luat fiinţă, în cursul anului 1976, noi parohii şi anume : Parohia «Sf. Nicolae» din Offen
bach, RFG, a luat fiinţă la 7 decembrie 1975, însă prima slujbă s-a oficiat la 18 ianua
rie 1976, în capela castelului din Isenburg, pusă la dispoziţia parohiei de către Biserica
Evanghelică din Offenbach. Conducerea parohiei a fost încredinţată P.C. Pr. Tudor
Alexandru, care se află la studii, cu o bursă oferită de «Das Diakonische Werk» la Fa
cultatea de teologie din Haidelberg.
B.O.R.
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Pentru amenajarea capelei în stilul ortodox, Patriarhia Română a trimis în luna
septembrie 1976, o catapeteasmă executată de către I.B. Ateliere. De asemenea s-au
trimis icoanele necesare şi obiectele de cult pentru înzestrarea Bisericii.
Pe data de 14 noiembrie 1976, a avut loc sfinţirea bisericii şi a catapetesmei cu
participarea P.S. Episcop vicar Lucian Făgărăşanul şi a P.S. Episcop vicar Adrian Bo
toşăneanul, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, eveniment marcat, cu apre
cieri, de presa locală. Cu această ocazie a luat fiinţă la Offenbach «Societatea RomânoGermană», care are ca preşedinte de onoare pastorii Albert Kratz şi Kremer. Această
societate are drept scop promovarea de relaţii culturale bisericeşti între credincioşii
celor două naţionalităţi şi între parohia ortodoxă română şi celelalte confesiuni creş
tine din Offenbach.
Parohia ortodoxă română «Sf. Dimitrie» din Hamburg — RFG, parohie care a
luat fiinţă la 26 octombrie 1975, ca urmare a activităţii deosebite a Pr. Dan Miron care
se află la studii la Facultatea de teologie din Hamburg şi căruia după înfiinţare i s-a
încredinţat conducerea parohiei.
Pentru slujbele religioase, parohia are în folosinţă biserica aflată în clădirea A d
ministraţiei Bisericii Landului Hamburg (11 Neue Burg 1). Capela are proporţii cores
punzătoare trebuinţelor românilor ortodocşi din Hamburg şi este dotată, prin grija
Patriarhiei Române, cu tot ce este necesar exercitării cultului.
începînd cu anul 1976 parohia editează publicaţia «Nădejdea».
Parohia ortodoxă română «Naşterea Domnului» din Munchen, — RFG, a luat fiinţă
la 18 ianuarie 1976 conducerea acesteia fiind încredinţată pr. Mircea Basarab care se
află la studii la Facultatea de teologie din Munchen. Slujbele religioase se oficiază în
biserica vechi-catolică din Blumenstrasse 38.
Parohia ortodoxă română «învierea Domnului» din Salzgitter-Lebenstadt—RFG.
încă din anul 1974, românii din regiunea Salzgitter-Lebenstadt au solicitat trimiterea
unui preot din ţară pentru a le acorda asistenţă religioasă.
Răspunzînd acestor solicitări Patriarhia Română a trimis în luna iunie 1975 pe
pr. Vasile Florea de la parohia Slănic-Moldov.a pentru a acorda asistenţă religioasă
românilor mai sus amintiţi. Ca urmare a deosebitei activităţi a pr. Vasile Florea, în şe
dinţa din 21 martie 1976, a Adunării generale, s-a hotărît înfiinţarea parohiei «învierea
Domnului» din Salzgitter-Lebenstadt.
Activitatea preoţilor trimişi din ţară s-a extins şi asupra altor români ortodocşi
din diferite ţări, din care a rezultat înfiinţarea unor noi unităţi, care sînt în curs de
organizazre.
*
Parohia din Salzburg — Austria. La Patriarhia Română s-a primit cererea unor
români ortodocşi împreună cu documentaţia necesară privind constituirea unei a doua
parohii în Austria, pentru românii ortodocşi din Salzburg, Graz şi Linz.
La toate aceste înfăptuiri, Biserica Ortodoxă Română în frunte cu întîiistătătorul
ei, Prea Fericitul Patriarh Justinian, a avut o deosebită contribuţie atît materială cît
şi spirituală.
O preocupare permanentă a Patriarhiei Române a fost aceea de a completa pa
rohiile vacante cu preoţi şi cîntăreţi bisericeşti trimişi din ţară. Astfel ţn cursul anului
1976 au fost numiţi următorii preoţi : Arhim. Justinian Dalea la parohia «Sf. Dimi
trie» din Winnipeg-Canada ; Arhidiacon Cassian Brighescu la Centrul Eparhial al Ar
hiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America ; Pr. Ştefan Alexe la capela din
Baden-Baden — RFG, Pr. Ştefan Sandu la parohia din Goteborg — Suedia; Pr. Tudor
Alexandru la parohia din Offenbach — RFG, Pr. Dan Miron la parohia din Hamburg
— RFG şi Pr. Mircea Basarab la parohia din Munchen — RFG; Pr. Alecse Constantin
la parohia din Londra.
De asemenea Patriarhia Română a numit în posturi de cîntăreţi la parohiile noas
tre de peste hotare pe Dl. Radu Mihai la parohia din Stockholm — Suedia şi Dl. Doroftei
Toader la parohia din Goteborg — Suedia.
Pentru desfăşurarea cultului religios în bune condiţiuni, Patriarhia Română, s-a
îngrijit de înzestrarea, acolo unde a fost nevoie, cu obiecte şi cărţi de cult, material
de colportaj, calendare bisericeşti, iconiţe, felicitări, pastorale etc.
De ziua hramului, precum şi de zilele Crăciunului şi Anului Nou s-au trimis din
ţară cele necesare.
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Pentru înzestrarea locaşurilor de cult menţionăm trimiterea din ţară de mobilier
bisericesc între care amintim catapeteasma pentru parohia din Offenbach-RFG cît şi
cea pentru parohia Sf. Ioan Botezătorul din Montreal-Canada, care este în curs de
executare, la I.B. Ateliere.
O realizare frumoasă, cu mijloace proprii, o constituie catapeteasma de la pa
rohia din Melbourne-Australia, executată cu sprijinul membrilor parohiei respective.
Grija Patriarhiei Române s-a manifestat deopotrivă şi pentru desfăşurarea în
bune condiţiuni a activităţii cu caracter cultural-naţional în cadrul parohiilor.
Astfel au fost trimise din ţară : abonamente la revistele centrale bisericeşti ; cărţi
şcolare şi de literatură pentru şcolile duminicale şi biblioteci ; material publicistic pen
tru revistele editate de parohii, discuri şi benzi cu muzică românească, costume naţio
nale pentru formaţiile corale şi de dansuri precum şi obiecte de artizanat pentru or
ganizarea Pomului de Crăciun şi a unor expoziţii, abonamente la presa internă etc.
Menţionăm că prin grija Patriarhiei Române s-a trimis mobilier obiecte de in
ventar şi uz casnic pentru înzestrarea caselor parohiale din Offenbach, Hamburg,
Munchen, Milano, Geneva şi Gotteborg.
O deosebită şi permanentă grijă a manifestat Patriarhia Română pentru Aşezămintele româneşti de la Muntele Atos, concretizată prin :
— demersuri necesare pentru obţinerea aprobărilor necesare stabilirii unui nou
grup de patru monahi români din ţară la muntele Atos.
— preocuparea pentru selecţionarea altor monahi doritori de a se stabili la mun
tele Atos.
— trimiterea de alimente, îmbrăcăminte şi altor obiecte de inventar pentru mo
nahii români de la Muntele Atos.
— trimiterea în luna mai 1976 a unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la
Muntele Atos, prilej cu care a cercetat duhovniceşte pe monahii români din acele
locuri şi a constatat starea în care se află aşezămintele pe care le locuiesc.
— invitarea în ţară a monahilor Veniamin Popa de la Schitul Prodromul, Dometie
Trihenea de la chilia Sf. Ipatie şi Neofit Negară de la schitul Lacu, pentru a cunoaşte
viaţa monahală din Biserica Ortodoxă Română.
In contextul grijii pe care o acordă Patriarhia Română parohiilor ortodoxe ro
mâne de peste hotare, subliniem vizita unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
la unele unităţi bisericeşti pentru îndrumări şi diferite contacte. Menţionăm în acest
sens vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române condusă de I.P.S. Mitropolit
Teoctist al Olteniei la unele parohii din cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Ro
mâne în America ; Vizita I.P.S. Nicolae al Banatului la parohia Română din Viena ;
vizita P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul la parohiile ortodoxe române din Londra, Ge
neva şi Milano ; vizita I.P.S. Episcop Vasile al Oradiei la parohia din Viena; vizita
P.S. Episcop vicar Adrian Botoşăneanul la capela din Baden-Baden şi la parohiile din
Offenbach şi Viena.
O deosebită» grijă s-a acordat cercetării canonice a parohiilor din Europa Centrală
şi Occidentală de către P. S. Episcop vicar Lucian Făgărăşanul, (parohiile din Offen
bach, Hamburg, Munchen, Salzgitter, Baden-Baden, Milano, Londra, Geneva, Stockholm)
cu care prilej s-au dat îndrumările necesare unei bune activităţi.
In vederea sprijinirii activităţii parohiilor ortodoxe române de peste hotare de
către Bisericile ortodoxe şi celelalte denominaţiuni creştine din ţările respective, Pa
triarhia Română a invitat în ţară pe I.P.S. Arhiepiscop Meletion Swaity, mitropolitul
sirian de Buenos-Aires—Argentina, care poate sprijini activitatea de organizare a
parohiilor din America de Sud ; Pastorul Henrik Svennungson împreună cu soţia, care
sprijină activitatea parohiilor din Suedia ; Pastorul Hartmut Clasen din Hamburg; Pas
torul Albert Kratz din Offenbach ; P. C. Arhim. Mircea Clineţ din Milano ş.a.
In concluzie se poate spune că toate cele relatate mai sus redau imaginea unor
realizări rodnice, mărturie grăitoare a grijii Bisericii Ortodoxe Române şi a întîistătătorului ei, Prea Fericitul Patriarh Justinian, pentru promovarea vieţii religioase şi cultural-naţionale printre românii ortodocşi din străinătate (M.N.).

924

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

INSTALAREA P. C. PR. TEODOR MISAROŞ CA VICAR AL VICARIATULUI
ORTODOX ROMÂN DIN GYULA (R. P. UNGARĂ)
Ca urmare a delegaţiei primite din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian, I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, însoţit de P. C. Arhidiacon Prof.
Dr. Constantin Voicu, prorectorul Institutului teologic din Sibiu, a făcut instalarea
P. C. Pr. Teodor Misaroş ca vicar al Vicariatului ortodox român din R. P. Ungară
cu 9ediul la Gyula.
Festivitatea instalării Pr. Teodor Misaroş ca vicar al Vicariatului ortodox român
din R. P. Ungară a avut loc duminică 21 noiembrie 1976 în catedrala ortodoxă română
din oraşul Gyula, fiind de faţă preoţii Vicariatului şi numeroşi credincioşi.
Sfîntă Liturghie a fost săvîrşită de I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, Pr.
Teodor Misaroş, v ic a r; Pr. Dumitru Săbău, consilier eparhial din G y u la ; Pr. Petru
Mişcuţa din Chitichas ; Pr. Petru Ardelean din Gyula suburbie ; Pr. Ioan Magdu din
Bătania; Pr. Roman Mişcuţa din Cristor; Pr. Cornel Mîndruţău din J a c a ; Pr. Du
mitru Ciumpilă din Bichiş; Pr. Gheorghe Beckeschi Hotăran din Bekescsaba; Pr.
Teodor Roxin din Pusta-Otlaca • Pr. Pavel Ardelean din Cenad şi Prod. Prof. Constan
tin Voicu din Sibiu.
Răspunsurile la Sfînt'a liturghie au fost date de corul ortodox de la biserica
ortodoxă română din Săcal.
Au participat, de asemenea, reprezentanţii altor culte şi anume : Pr. Dr. Feriz
Berki, protoiereu al administraţiei Bisericii Ortodoxe Maghiare din Budapesta; Rev.
Dr. Rozsa Ieno, protoiereu romano-catolic din Gyula ; past. Sandor Nagy, protoiereu
al Bisericii reformate din Gyula şi Past. Gheorgy Kendet, preot evanghelic din Gyula.
La festivitate au luat parte : Dr. Laszlo Pozsonyi, director general al Oficiului
de stat pentru probleme bisericeşti din Budapesta ; Dr. Lorincz Takacs, preşedintele
Sfatului Popular oraş Gyula ,* Dl. Gregor Gyorgy, secretar judeţean al problemelor
bisericeşti din Beckescsaba şi Dl. Marton Banadics, preşedintele Frontului popular
patriotic din Gyula.
După oficierea Sfintei liturghii a avut loc ceremonia instalării P. C. Preot Teo
dor Misaroş ca vicar al Vicariatului ortodox român din R. P. Ungară cu sediul la
Gyula.
Mai întîi s-a dat citire actului oficial prin care Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian a aprobat alegerea de către Adunarea Eparhială din Gyula a P. C. Pr.
Teodor Misaroş ca vicar al Vicariatului ortodox român din R. P. Ungară.
A urmat hirotesirea Pr. Teodor Misaroş întru «iconom stavrofor», înmînarea
Crucii patriarhale şi declararea sa ca vicar instalat al Vicariatului ortodox român
din R. P. Ungară.
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului a rostit o cuvîntare în care a adus mai
întîi binecuvîntarea întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, sub a cărui oblă
duire se află credincioşii ortodocşi români din R. P. Ungară. A rostit apoi un cuvînt
de apreciere pentru fostul vicar, Pr. Mîndruţău, care din motive de sănătate nu a
participat la festivitate.
«Mă simt îndatorat» a spus taipoi I. P. S. Sa — «să suibliniez bucuria pe care Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian m-a rugat s-o exprim pentru faptul că viaţa co
munităţilor ortodoxe române din această ţară se desfăşoară în condiţii normale,
datorită climatului creat de Conducerea Statului ungar tuturor cultelor religioase,
inclusiv Vicariatului ortodox român, potrivit căruia acestea îşi pot desfăşura activi
tatea fiecare după rînduielile tradiţionale, potrivit credinţei proprii. îmi pare bine
că acest lucru 41 pot sublinia ;în faţa reprezentanţilor Autorităţilor centrale ale Statudui,
în faţa reprezentanţilor Oficiului de Stat pentru problemele bisericeşti şi a autorită
ţilor locale de stat, pentru a adăuga în plus că vom fi recunoscători pentru tot ceea
ce Conducerea Statului, centrală şi locală, face pentru comunităţile ortodoxe române
din aceste păr-ţi şi pentru dezvoltarea lor -în mod normal».
«în acest moment aş dori totodată să rog pe reprezentanţii Statului să se facă
interpreţi recunoştinţei Vicariatului ortodox român şi a P. F. Părinte Patriarh Justi
nian, inclusiv ai recunoştinţei preoţilor ortodocşi şi credincioşilor ortodocşi români
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ai Vicariatului, precum şi ai recunoştinţei noastre a tuturor, fată de Conducerea
superioară a Statului, pentru tot ceea ce a întreprins şi întreprinde cu scopul ca
toate cultele religioase din Ungaria, inclusiv Cultul ortodox român, să se bucure
de deplină libertate.
«în acelaşi timp, văzînd prezenţa reprezentanţilor altor culte la această festivi
tate prezenţa reprezentanţei administraţiei ortodoxe maghiare prin fratele nostru Pr.
Feriz Berki îmi exprim bucuria şi aş dori să le spun cît de satisfăcuţi sîntem de pre
zenţa lor aici, care dă mărturie despre împreună buna lucrare, despre, relaţiile fră
ţeşti care există între toţi cei care îl propovăduiesc pe Hristos.
Sîntem bucuroşi că în R. P. Ungară ca şi în cadrul R. S. România, aşa cum
naţionalităţile conlocuitoare se găsesc în raporturile cele mai bune, tot astfel cultele
religioase, preoţii şi credincioşii lor se găsesc în relaţii frăţeşti, în relaţii de bună
conlucrare».
în continuare I.P.S. Sa a vorbit despre încadrarea Vicariatului ortodox român
în Consiliul Ecumenic National al Bisericilor din R. P. Ungară şi a mulţumit con
ducerii acestui Consiliu pentru această încadrare.
I. P. S. Nicolae s-a adresat apoi noului vicar, exprimîndu-şi convingerea că sub
conducerea P. C. sale, Vicariatul ortodox român va progresa.
Adresîndu-se apoi credincioşilor ortodocşi
români le-a cerut «să folosească
calitatea de aparţinători la Vicariatul ortodox român, pentru a contribui la continuarea,
adîncirea şi dezvoltarea legăturilor dintre R. S. România şi RVP. Ungară...».
în încheiere, I. P. S. Nicolae a adresat mulţumiri pentru participare la festivitate
reprezentanţilor Autorităţilor de Stat, reprezentanţilor celorlalte culte şi a făcut căl
duroase urări noului vicar.
S-au împărţit apoi daruri din partea Patriarhiei Române.
A urmat apoi cuvîntul Dr. Laszlo Pozsonyi, director general al Oficiului de
Stat pentru probleme bisericeşti, care a adus salutul D-lui Imre Miklos, secretar
de stat, preşedintele Oficiului de Stat pentru probleme de culte din R. P. Ungară.
A mulţumit I. P. S. Nicolae pentru cuvintele adresate în numele Vicariatului, preoţilor
şi credincioşilor ortodocşi români, fată de Conducerea de Stat din R. P. Ungară şi, a
asigurat Vicariatul ortodox român că Oficiul de culte va depune tot efortul pentru
ca acest vicariat să-şi desfăşoare activitatea în condiţii normale, arătînd că preoţii
şi credincioşii Vicariatului îşi fac datoria ca cetăţeni ai R. P. Ungară. în continuare
a vorbit despre relaţiile de bună vecinătate şi prietenie dintre cele două popoare, şi
a urat noului vicar spor la muncă.
Au vorbit apoi reprezentanţii celorlalte culte prezenţi la festivitate : Prot. Feriz
Berki, ortodox maghiar, Rev. Rozna Ieno, romano-caaolic, Past. Sandor Nagy, re
format.
Din partea Vicariatului a luat cuvîntul Pr. Dumitru Săbău, protoiereu şi consi
lier eparhial, care a mulţumit I. P. S. Nicolae pentru osteneala de a veni în mijlocul
credincioşilor ortodocşi români din Gyula şi a asigurat pe noul vicar de colaborare
din partea preoţilor şi credincioşilor.
în încheiere a vorbit Pr. Teodor Misaroş, care a mulţumit Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Justinian, I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, Conducerii Statului
maghiar, preoţilor şi credincioşilor pentru încrederea acordată, asigurînd pe toţi că
va munci şi mai mult pentru ca Vicariatul ortodox român din R. P. Ungară să
prospere.
A urmat o recepţie la sediul Vicariatului din Gyula, urmată de un dejun
ofcial la care au participat reprezentanţii Autorităţilor de Stat şi ai celorlalte culte
religioase, membrii Adunării eparhiale, preoţii Vicariatului şi alţi invitaţi. Cu acest
prilej s-au rostit toasturi la care a răspuns Pr. Vicar Teodor Misaroş. în aplauzele
tuturor s-a hotărît trimiterea unor telegrame P. F. Patriarh Justinian şi D-lui Imre
Miklos, preşedintele Oficiului de Stat pentru probleme religioase din R. P. Ungară.
în după-amiaza aceleiaşi zile, I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului însoţit
de Pr. Prof. Constantin Voicu şi Pr. Vicar Teodor Misaroş a vizitat parohia «Sfîntă
Paraschiva» din Gyula, păstorită de Pr. Gheorghe Ardelean şi au săvîrşit slujba
vecerniei, I. P. S. Nicolae a predicat credincioşilor.
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Luni 22 noiembrie, I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, Arhidiac. Prof.
Constantin Voicu şi Pr. vicar T. Misaroş au făcut o vizită protocolară la primăria
oraşului Gyula, unde s-au întîlnit cu reprezentanţii autorităţilor de stat.
în aceeaşi zi, delegaţii Bisericii Ortodoxe Române au fost primiţi la Budapesta
de Dl. Imre Miklos, secretar de Stat, preşedintele Oficiului de Stat pentru probleme
religioase din R. P. Ungară.
I. P. S. Nicolae a mulţumit pentru trimiterea unui reprezentant la festivităţile
de la Gyula şi a exprimat înalta apreciere pe care P. F. Patriarh Justinian o acordă
bunăvoinţei şi sprijinului pe care Conducerea Statului maghiar o acordă Vicariatului
ortodox român, noului vicar şi comunităţilor ortodoxe române din R. P. Ungară.
Dl. Imre Miklos, după ce a mulţumit pentru cele transmise, a asigurat Vicaria
tului ortodox român de tot sprijinul şi a precizat că credincioşii ortodocşi români din
R. P. Ungară sînt cetăţeni loiali şi promovează pacea şi prietenia.
In continuare, delegaţia Bisericii noastre a făcut o vizită protocolară Episcopu
lui reformat Dr. Tibor Bartha, preşedintele Consiliului Ecumenic Naţional al Biserici
lor din R. P. Ungară, for căruia aparţine din anul trecut şi Vicariatul ortodox român.
în seara aceleiaşi zile s-a făcut o vizită Pr. Dr. Petru Mîndruţău, fostul vicar,
care din motive de sănătate n-a putut lua parte la festivitatea de la Gpula*
Marţi, 23 noiembrie, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a făcut o vizită prococolară la Ambasada R. S. România din Budapesta, iar seara au fost oaspeţii Pr. Con
silier Dumitru Săbău.
Miercuri, 24 noiembrie, I. P. S. Mitropolit Nicolae şi însoţitorii săi au fost oas
peţii parohiei ortodoxe române din Mehkerek, unde a săvîrşit Sfîntă liturghie şi a
vorbit credincioşilor despre credinţa noastră ortodoxă, despre dragostea faţă de om,
de aproapele nostru. A oferit apoi un rînd de sfinte vase pentru biserică.
în seara aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care a participat
la instalarea noului vicar al Vicariatului ortodox român din R. P. Ungară cu. sediul
la Gyula, s-a întors în Patrie (Dr. Cezar Vasiliu).

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ «NAŞTEREA DOMNULUI»
MONCHEN — R. F. GERMANIA
Istoria parohiilor ortodoxe româneşti din R. F. Germania este organic legată
d© ctitoria Domnitorului român Mihail Sturdza de la Baden-Baden, de la înfiinţarea
căreia s-a împlinit mai bine de un secol. Pe lîngă faptul că ctitoria domnului mol
dovean s-a încadrat «în monumentele de seamă ale Germaniei», ea este considerată
şi un semn al pietăţii româneşti, strîngînd în jurul ei, la marile praznice, români
din cele mai diferite regiuni ale Germaniei şi Europei de apus. Cu timpul însă pele
rinajul românilor ortodocşi la Baden-Baden a devenit tot mai dificil, iar dorinţa mul
tora de a avea un locaş de închinare mai aproape de locurile unde erau stabiliţi
devenea tot mai evidentă. în aceste împrejurări s-a născut dorinţa şi pentru o parte
a românilor ortodocşi stabiliţi în Munchen şi împrejurimi de a avea în oraş un preot
ortodox român şi un locaş de închinare, în care să poată fi slujită Sfîntă liturghie
în limba strămoşilor.
Această dorinţă a primit contururi concrete începînd cu anul 1974. Preotul
Mircea Basarab, profesor la Seminarul teologic din Cluj-Napoca, se găsea la Mun
chen în vederea pregătirii şi strîngerii materialului pentru teza de doctorat în teo
logie. Pentru a împlini dorinţa unor credincioşi din Munchen şi prin bunăvoinţa
Parohiei vechi-catolice «Sf. Willibrord», începînd cu 14 iulie 1974, în localul acestei
parohii din Blumenstr. 36, preotul Mircea Basarab oficiază în limba română Sfîntă
liturghie. Duminică de duminică, în meditaţie şi rugăciune şi înălţaţi sufleteşte de
cîntările liturgice cei prezenţi la serviciile divine au petrecut împreună marile săr
bători creştine după rînduiala credinţei noastre.
în acest sens şi după o adîncă chibzuinţă, cei interesaţi au ajuns la concluzia
că dorinţelor de a se constitui într-o parohie poate şi trebuie rezolvată în mod firesc
prin Patriarhia Română, manifestîndu-se pe această cale unitatea şi continuitatea lor
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în materie de credinţă cu aceea a părinţilor, împlinind prin aceasta cuvîntul Sfîntului
Apostol Pavel care cerea ca în învăţătură să fie dovedită «neschimbare, cuviinţă»
(Tit. II, 7). în mai 1975, dorinţa lor a fost concretizată într-o scrisoare adresată Prea
Fericitului Patriarh Justinian şi Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin
care cereau înfiinţarea la Munchen a unei parohii care să stea sub oblăduirea ca
nonică a Bisericii mamă. La această scrisoare, Patriarhia Română răspunde d-lui
prof. ing. Petre Constantinescu — preşedintele Comitetului pentru organizarea paro
hiei — anunţîndu-1 că Prea Fericitul Patriarh Justinian a luat act cu bucurie de
această dorinţă şi împărtăşeşte semnatarilor scrisori binecuvîntări pentru acest început
bun. Cu aceeaşi ocazie, credicioşii ortodocşi români din Mtinchen sînt informaţi
asupra formelor ce trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea unei parohii în afara gra
niţelor ţării.
In vederea înfiinţării şi organizării parohiei, credincioşii sînt convocaţi în
Adunare generală pentru data de 18 ianuarie 1976 şi la sfîrşitul Sfintei liturghii
hotărăsc înfiinţarea Parohiei ortodoxe române «Naşterea Domnului» pentru românii
de credinţă ortodoxă din Munchen şi împrejurimi, sub oblăduirea spirituală şi ca
nonică a Bisericii-mamă — Patriarhia Română. Aceeaşi adunare alege apoi un Con
gres parohial — format din D-nii P. Constantinescu, G. Baran, I. Grancea, R. Vitcu
şi D-na FI. Janich — şi adoptă un Statut de organizare şi funcţionare a parohiei.
Consiliul parohial este împuternicit de Adunarea parohială să împlinească formele
cuvenite pentru anunţarea şi înscrierea parohiei la Organele de stat şi de asemenea,
de a aduce la cunoştinţă Patriarhiei Române hotărîrea înfiinţării parohiei, cerînd
totodată numirea unui preot şi a unui cîntăreţ bisericesc.
In 6 februarie 1976, Dl. prof. ing. Petre Constantinescu, din partea Consiliului
parohial şi a Adunării parohiale, trimite Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
şi Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române o scrisoare în care anunţă înfiinţarea
parohiei de la Munchen (alăturînd pocesul-verbal de înfiinţare a parohiei, precum şi
copia actului prin care aceasta este recunoscută de autorităţi şi cere, de asemenea,
ca preotul profesor Mircea Basarab să fie numit — la cererea credincioşilor trimisă
încă din mai 1975 — preotul parohiei.
Ţinînd cont de dorinţa credincioşilor ortodocşi români de la Munchen, Patriar
hia Română răspunde Adunării parohiale şi Consiliului parohial prin scrisoarea din
26 februarie 1976, afirmînd că «Prea Fericitul Patriarh Justinian a luat act de do
rinţa exprimată de românii ortodocşi din Munchen şi a aprobat constituirea acelei
parohii sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române». De asemenea, se anunţ" «că
Prea Fericirea Sa a încredinţat preotului Mircea Basarab delegaţia de a acorda asis
tenţă religioasă şi de a oficia slujbe divine pentru românii ortodocşi din cadrul Pa
rohiei ortodoxe române din Munchen «urînd credincioşilor bun spor în lucrarea pe
care o desfăşoară pentru păstrarea credinţei ortodoxe şi a datinilor noastre strămo
şeşti pe pămîntul ospitalier al R. F. Germania».
înfiinţarea parohiei s-a făcut cu scopul de a se asigura credincioşilor ortodocşi
români, care locuiesc în Munchen şi împrejurimi asistenţă în limba noastră, în con
formitate cu învăţătura, tradiţiile şi cultul Bisericii Ortodoxe Române. Pe această cale,
credincioşii mărturisesc unitatea de credinţă, îşi manifestă ataşamentul faţă de Bise
rica Ortodoxă Română de care se simt legaţi în mod organic. Dorinţa de a se în 
truni în cadrul cultului şi de a continua pe această cale tradiţiile străbune, precum
şi continuitatea şi frumuseţea cîntărilor liturgice este asigurată în cadrul parohiei prin
preoţi şi cîntăreţi cu pregătire de specialitate.
Animaţi de credinţa sinceră pe care au deprins-o în casele părinteşti şi în Bise
rica strămoşească şi avînd conştiinţa împăcată că împlinesc cuvîntul Apostolului Pa
vel care-şi sfătuia ucenicul «să ţină dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-a
auzit» (II Tim. I, 13), românii ortodocşi din Munchen au încercat să retrăiască cu
tot entuziasmul în cadrul noii parohii marile praznice ale Ortodoxiei. Naşterea Dom
nului, cu bogăţia şi frumuseţea datinilor şi de asemenea, Praznicul învierii Domnului
nostru Iisus Hristos au constituit adevărate sărbători şi alese înălţări sufleteşti pentru
membrii parohiei. Strînşi într-un gînd şi mărturisind aceeaşi credinţă, credincioşii
ortodocşi români au găsit în Biserica mamă înţelegerea firească, aceasta oferindu-le
cu grija şi dragostea de totdeauna cele necesare pentru buna desfăşurare a vieţii
lor spirituale.
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Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian au înzestrat Parohia ortodoxă română de la Munchen cu veşminte, vase,
obiecte şi cărţi de cult, îngrijindu-se să trimită credincioşilor calendare, exemplare
din Noul Testament, cărţi de rugăciuni şi alte publicaţii care tratează evenimente din
viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Aniversarea autocefaliei şi ridicarea Bisericii Orto
doxe Române la rangul de Patriarhie au putut fi cunoscute la Munchen datorită
pliantelor care au fost primite cu interes în rîndul credincioşilor. De asemenea, cu o
atenţie deosebită a fost urmărit cuvîntul de învăţătură, pe care Prea Fericitul Patri
arh Justinian l-a trimis credincioşilor ortodocşi români aflaţi în afara graniţelor ţării
cu ocazia praznicului învierii Domnului.
Se cuvine să fie menţionată dragostea cu care a fost urmărită activitatea de aici
de către înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Teofil al Vadului, Feleacului şi Clujului,
înalt Prea Sfinţia Sa, la cererea preotului paroh, în repetate rînduri a trimis pentru
credincioşii ortodocşi români din Munchen cărţi de rugăciune, Psaltiri, cărţi de cult
şi cîteva obiecte de artizanat, menite să stimuleze noua parohie şi să susţină mereu
făclia credinţei ortodoxe în sufletele credincioşilor.
în viaţa credincioşilor ortodocşi de aici, vizita unui episcop a însemnat un eve
niment deosebit, căci prin cuvîntul său vlădica aducea mîngîiere şi îmbărbătare pentru
cei în suferinţă, linişte pentru cei zbuciumaţi, imbold pentru cei descurajaţi; episcopul
anima prin rugăciune şi faptă viaţa sufletească a păstoriţilor săi. Un astfel de popas
duhovnicesc a fost consemnat în viaţa parohiei prin vizita Prea Sfinţitului Episcop
Lucian de la Paris, la 20 iunie 1976. Vizita P. S. Sale, pe lîngă prilejul unei Liturghii
arhiereşti în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni şi s-a rostit un cuvînt de învăţătură
a însemnat prima vizită a unui membru al Sfîntului Sinod şi prin aceasta o încunu
nare a strădaniilor celor care au dorit înfiinţarea parohiei. Din contactele pe care
P. S. Sa le-a avut cu credincioşii în scurta sa vizită la Munchen a reieşit bucuria
sufletească pe care aceştia o au în cadrul serviciilor divine şi s-au exprimat mulţu
miri pentru atenţia cu care Patriarhia Română a răspuns şi a înţeles doleanţele cre
dincioşilor.
în tot acest timp serviciile religioase au fost oficiate de Preotul Mircea Basarab
ajutat la strană de Dl. Matei Corugă, doctorand în teologie şi dl. ing. G. Baran.
Oricît de modestă ar fi prezenţa parohiilor ortodoxe în R. F. Germania, ea
constituie alături de parohiile ortodoxe greceşti şi sîrbeşti o realitate şi trezeşte tot
mai mult interes şi dorinţă de a fi cunoscută de celelalte parohii creştine. Această
atenţie şi ospitalitate duce la o apropiere ecumenică, la o colaborare menită să
apropie pe creştini spre o înţelegere reciprocă. Şi pe această cale parohia şi-a găsit
menirea, dovedindu-se receptivă şi utilă în tendinţa ecumenică actuală.
Pentru credincioşii ortodocşi români din Munchen, serviciile divine din cadrul
parohiei vor constitui un minunat prilej de meditaţie, de înălţare sufletească, de re
găsire şi continuare a tradiţiilor poporului nostru. Limba şi ritualul cultic sînt pri
mele elemente care amintesc participanţilor de atmosfera atît de familiară a biseri
cilor ortodoxe, a locurilor unde au deprins sub ochiul atent şi plin de dragoste al
mamei să împreune mîinile pentru a se ruga. La biserică se întîlnesc în rugăciune şi
în unitate de credinţă cei de aici şi cei de acasă şi împreună vor ruga pe cel Atot-t
puternic pentru sănătate şi bunăstarea tuturor.
S-au împlinit, după cum reiese din cele expuse mai sus, abia doi ani de cînd
la Munchen credincioşii ortodocşi români s-au organizat într-o parohie ce stă sub
oblăduirea spirituală şi canonică a Patriarhiei Române. Timpul ce s-a scurs este mult
prea scurt pentru a putea scrie un istoric al acestei parohii, de aceea considerăm că
e mai bine să prezentăm doar Parohia ortodoxă română de la Munchen, ale cărei
începuturi le-am schiţat spre aducere aminte, rămînînd ca în timp strădaniile cre
dincioşilor ortodocşi români de aici să fie consemnate în paginile Istoriei noastre
bisericeşti. — (Pr. Prof. Mircea Basarab).

PAROHIA ORTODOXA ROM ÂNA DIN VIENA
Parohia ortodoxă română din Viena, în strînsă legătură cu Colonia română din
Austria, desfăşoară o bogată activitate, cultivînd cele mai frumoase tradiţii româneşti.

VIATA BISERICEASCĂ

929
" I" 1

1 —

In acest program cultural o parte importantă revine Corului Parohiei şi Coloniei,
care, printr-un variat repertoriu de muzică bisericească şi laică, transmite de multă
vreme mesajul muzicii româneşti pe meleagurile Austriei şi chiar mai departe.
Astfel, între 21 august—4 septembrie 1976, Corul acestei parohii a făcut un tur
neu prin ţara noastră, susţinînd concerte de muzică populară şi cultă în diferite săli
de cultură (Băile Herculane, Putna, Iaşi, Piteşti, Bucureşti etc.) şi concerte de muzică
religioasă sau dînd răspunsurile la Sfînta liturghie in Catedrala Patriarhală, în Ca
tedrala Episcopală din Alba Iulia, Catedrala Episcopală din Arad, Catedrala din
Piteşti.
In toate bisericile şi instituţiile bisericeşti unde corul a concertat, P. C. Pr. Marin
Branişte, parohul Bisericii ortodoxe române din Viena, a rostit cuvîntări ocazionale,
prezentînd corul şi complexa activitate culturală a acelei parohii.
Turneul în România al Corului Parohiei ortodoxe române din Viena şi alColo
niei Române din Austria s-a bucurat de călduroasă primire şi mult succes adîncind
bunele relaţii pe care românii stabiliţi în Austria le au cu pămîntul strămoşesc.
Reprezentanţii Coloniei române din Austria au fost primiţi de Dl. Nicolae
Ceauşescu, preşedintele României, vineri 3 septembrie 1976.
Potrivit Comunicatului de presă, în timpul întrevederii, oaspeţii au vorbit des
pre activitatea şi preocupările membrilor coloniei — români, germani şi de alte na
ţionalităţi, născuţi în România — de a face cunoscute în Austria limba şi cultura
românească, de a contibui la adîncirea raporturilor tradiţionale româno-austriece. Ei
au adresat, totodată, calde mulţumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibili
tatea oferită de a vizita România, subliniind că sînt deosebit de impresionaţi de
marile realizări obţinute de poporul român în înflorirea patriei, în creşterea bună
stării sale.
Preşedintele Nicolae Ceauşescu a apreciat faptul că cetăţenii austrieci de origine
română continuă să păstreze legături cu ţara şi doresc să aducă o contribuţie la ex
tinderea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie dintre România şi Austria.
In încheierea întrevederii, preşedintele Nicolae Ceauşescu a rugat pe oaspeţi
să transmită un salut prietenesc membrilor coloniei române din Austria, împreună
cu cele mai bune urări de noi succese şi prosperitate.
întrevederea — desfăşurată într-o atmosferă cordială, prietenească — rămîne
pentru colonia română din Austria şi conducătorii ei una din cele mai plăcute şi
prestigioase amintiri.
în Bucureşti, între alte obiective ale vizitei, Corul patriarhiei române din Viena,
a dat răspunsurile la Sfînta Liturghie, oficiată de Prea Sfinţitul Episcop-vicar Roman
Ialomiţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din rîndul cărora a făcut
parte şi părintele Marin Branişte, superiorul parohiei ortodoxe române din Viena.
La sfîrşitul slujbei, P. S. Episcop Roman a salutat pe corişti şi însoţitori, apre
ciind atît munca lor la parohia din Viena, cît şi interesul şi ataşamentul pentru patria
de origine, căreia-i cinstesc trecutul şi-i admiră înfăptuirile de azi, pe care au venit
să le vadă.
*

•

Răspunzînd, părintele Marin Branişte a spus :
Prea Sfinţite Stăpîne,
Iubiţi credincioşi,
Asociaţia «România», căreia-i adresăm şi cu acest prilej mulţumirile noastre calde
şi respectuoase, a invitat corul Coloniei române din Austria şi al Parohiei ortodoxe
române din Viena să facă o vizită în ţară.
Grupul de români vienezi şi prieteni austrieci, pe care i-aţi auzit cîntînd astăzi
la Sfînta Liturghie, a putut vedea astfel privelişti din ţară, construcţiile noi răsărite
peste tot precum şi momentele noastre de istorie şi de artă.
în semn de admiraţie şi preţuire pentru cele văzute, ei au dat o serie de con
certe de muzică populară şi patriotică în casele de cultură şi altele, de muzică reli
gioasă, în bisericile şi mînăstirile vizitate. Punctul culminant al acestei acţiuni a fost
atins la Mînăstirea Putna, unde-şi doarme somnul de veci Ştefan cel Mare, ctitor de
ţară, «atlet» al creştinătăţii, apărător al libertăţii popoarelor, pe vremea lui subjugate
unele şi ameninţate altele de turci.
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In 1871, românii vienezi, studenţii mai ales, la îndemnul marelui poet Mihail
Eminescu, al scriitorului Ioan Slavici şi al altor cărturari români aflaţi pentru studii
la Viena, au organizat un pelerinaj al românilor din toate provinciile româneşti şi
din afara lor la mormintul lui Ştefan Vodă, care întruchipa cel mai bine, prin eroism
şi realizări, idealul unirii pe care-1 nutrea puternic toată suflarea românească de
atunci.
După trecerea de 105 ani, acest pelerinaj a fost repetat de românii vienezi, re
prezentaţi de membrii acestui cor. în cadrul impresionantelor manifestări care au
avut loc la Putna, joi săptămîna trecută, ei au depus pe mormîntul voievodului o
urnă în semn de jurămînt că rămîn legaţi cu înaintaşii de trecutul glorios al României
şi îmbrăţişează convins idealurile de azi ale ei. «Colonia română din Austria — sună
inscripţia săpată pe urnă — devotată spiritului patriotic moştenit, din strămoşi, re
înnoieşte prinosul de cinstire adus în 1871 marelui ctitor de ţară Ştefan Vodă cel
Mare şi se leagă să păstreze peste veacuri idealurile Societăţii «România Jună», prin
cultivarea limbii şi tradiţiilor româneşti şi prin întărirea prieteniei româno-austriece
— 1976».
Itinerariul prin ţară al solilor vienezi este lung şi deci greu de arătat aci amă
nunţit. Vă pot încredinţa însă că impresiile culese sînt dintre cele mai alese şi pu
ternice, că peste tot — mişcaţi de cele văzute— au avut numai cuvinte de admiraţie
pentru conducătorii noştri şi de laudă pentru poporul român, care — uniţi — pun
cunună peste cunună pe fruntea mîndrei şi frumoasei Românii.
O
emoţie deosebită încearcă acum corul Coloniei şi Parohiei din Viena, aici sub
cupola străvechii biserici patriarhale. Pentru că românii vienezi se găsesc azi acasă
la părintele lor sufletesc, la Prea fericitul Părinte Patriarh Justinian. Prea Fericirea
Sa este ctitorul contemporan al aşezămîntului românesc de la Viena, pe care — la
fel ca şi pe celelalte aşezăminte româneşti de peste hotare — l-a înzestrat cu tot
ceea ce-i era necesar pentru a reprezenta cu demnitate cultura bisericească şi orto
doxia românească în Capitala ţării prietene, Austria.
Un sentiment de adîncă şi smerită recunoştinţă pentru Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian stăpîneşte pentru aceasta în sufletele mesagerilor de azi ai prie
teniei austro-române şi al mişcării ecumeniste, menită să contribuie — prin unitatea
de acţiune creştină — la înfrăţirea popoarelor. Acestui sentiment i-au dat ei expresie atît în rugăciune înălţată către Cel Atotputernic pentru sănătatea şi îndelungazidire a Prea Fericirii Sale, cît şi prin următoarea telegramă) ce i-a adresat :
*
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«Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian.
Conducătorii Coloniei române din Austria, preotul şi membrii corului Parohiei
ortodoxe române din Viena, la invitaţia Asociaţiei «România», căreia i s-a adăugat
sprijinul Centrelor eparhiale în frunte cu Sfînta Patriarhie, au făcut o vizită în Pa
trie, prilej cu care ei au putut vedea şi admira haina înnoirilor pe care a îmbrăcat-o
peste tot ţara.
.
!
'
Frumuseţea sfintelor lăcaşuri şi a monumentelor bisericeşti, grija cu care sînt
întreţinute, ca şi activitatea ce se desfăşoară înlăuntrul lor, le-au îndreptat gîndurile
şi inimile spre Prea Fericirea Voastră.
Sub Soita străvechii Catedrale Patriarhale, în care înălţaţi sfinte rugăciuni penitru „pacea lumii şi pentru prosperitatea ţării noastre, au răsunat — spre slava lui
Dumnezeu-şi în cinstea Prea Fericirii Voastre — şi cîntările corului românilor din
Viena:
"
'
'
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In momentul în care — părăsind România, frumoasa lor patrie de origine —
pleacă spre casă, aceşti soli ai prieteniei austro-române ca şi ai ideii ecumeniste îşi
îndreaptă spre Prea Fericirea Voastră caldele lor gînduri şi sentimente fieşti, rugîndu-Vă să primiţi recunoştinţa noastră pentru părinte\asca dragoste şi re*marcabila ospi
talitate cu care au fost primiţi de aş'ezamintele şi Centrele bisericeşti vizitate cît şi
smerite urări ,de sănătate şi îndelungă-zilire, spre folosul Bisericii noastre strămoşeşti
şi al fiilor ei din ţară şi de peste hotâre.
Preşedinte,
Vinz'enz Prypolski
Paroh, Marin Branişte
Conducătorul din partea Asociaţiei România — al grupului de corişti, Ion Iusco.
•

*

4

%

Adresîndu-se credincioşilor prezenţi în Catedrala patriarhală, P. C. Pr. Marin Branişte a spus :
Iubiţi credincioşi, tuturor celor ce aţi participat la rugăciunea în comun de azi
şi v-aţi lăsat pătrunşi de semnificaţiile pe toate planurile ale acestei întîlniri, vă
adresez din partea românilor vienezi, pe care împreună cu delegatul Asociaţiei
«România» îi conduc prin ţară, toate doririle de fericire, sănătate trupească şi sufle
tească şi mîntuire. Vienezilor le voi transmite din parte-vă salutul dumneavoastră drag
pentru Austria.
Nouă, tuturor, care îndrăgim România aşezată pe jertfa voievozilor şi purtată
acum spre noi şi noi victorii obţinute în lupta paşnică a muncii îndrumată de înţe
lepţii conducători de azi, să ne dea Dumnezeu să fim — ca strămoşii — vrednici slu
jitori ai legii româneşti, adică ai Bisericii şi Patriei deopotrivă, A m in !
La sfîrşit, coriştii au vizitat palatul patriarhal. Corul Sfintei Patriarhii, sub con
ducerea părintelui Iulian Cârstoiu a cîntat pentru oaspeţi cîteva din bucăţile reperto
riului său. A urmat apoi un cocteil. Membrii celor două coruri şi-au împărtăşit impresii şi puncte de vedere asupra. repertorijlor bisericeşti şi asupra itinerariului oaspe
ţilor.
In ziua de 4 *septembrie, corul-parohiei ortodoxe române din Viena şi membri
ai Coloniei române din Austria s-au înapoiat în patria adoptivă. *

DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI
PATRIARHIA ECUMENICĂ
I. P. S. IACOBOS ARHIEPISCOPUL GREC AL CELOR DOUĂ AMERICI ÎN RANG
DUPĂ PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI. — Printr-o hotărîr.e a Sinodului Patriarhiei Constantinopolului, I. P. S. Iacobos a fost reales în funcţia de Arhiepiscop al
grecilor ortodocşi din America în urma conferirii autocefaliei acestei Arhiepiscopii.
Această autocefalie a avut ca efect ridicarea I. P. S. Iacobos de pe locul 9 în colegiul
«gheronţilor» Fanarului, acum fiind imediat după Sanctitatea Sa Patriarhul Dimitrios.
în lumina acestei avansări în rang, î. P. S. Arhiepiscop Iacobos este considerat în
cercurile ecleziastice ecumenice ca cea mai importantă personalitate bisericească din
jurisdicţia constantinopolitană.
PREOŢIA, TAINA RECUNOSCUTA RECIPROC DE ORTODOCŞI ŞI ROMANOCATOLICI. — La o reuniune ortodoxo-catolică din S.U.A., participanţii ortodocşi şi
catolici au trimis atît la Vatican cît şi la Constantinopol recunoaşterea lor comună
că Preoţia este aceeaşi în ambele Biserici şi ca atare problemele preliminare nu mai
au sens în dialog.
SFÎNTĂ LITURGHIE SE POATE SAVÎRŞI ŞI SEARA. — într-o enciclică recentă
a Sanctităţii Sale Dimitrios I, Patriarhul Constantinopolului, către Arhiepiscopii sufragani în Europa, America şi Australia în urma cererii acestora se arată că Sfîntul
Sinod al Patriarhiei Ecumenice a îngăduit săvîrşirea Sfintei liturghii în ajunul prăznuirii Sfinţilor, cînd aceştia cad în zi de lucru... în Duminicile şi sărbătorile nelucră
toare, Dumnezeiasca liturghie trebuie să se săvîrşească în continuare dimineaţa, aşa
cum s-a obişnuit în îndelungata tradiţie a Bisericii Bizantine. Acolo unde există, totuşi
motive întemeiate de împiedicare prin muncă se poate apela'la obiceiul creştin pri
mar al liturghiei din ajun».
Hotărîrea de mai sus a fost luată la cererea insistentă a comunităţilor ortodoxe
greceşti, care ţin de Patriarhia Ecumenică, Arhiepiscopiile din Europa, cele două
Americi şi Australia.
ARHIEPISCOPIA AUSTRALIEI SĂRBĂTOREŞTE A 50-A ANIVERSARE. — Semi
centenarul Arhiepiscopiei Ortodoxe greceşti din Australia (Patriarhia Ecumenică) s-a
sărbătorit festiv duminică, 30 septembrie 1976, prin ceremoniile care s-au desfăşurat
la Sydney ca şi în toate oraşele din Australia unde există comunităţi ortodoxe gre
ceşti.
Manifestările festive au cuprins participări la Sfîntă liturghie — sărbători la
care au luat parte personalităţi australiene, conferinţe cu subiecte culturale şi istorice.
Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic Dimitrios I a fost reprezentat de I. P. S.
Arhiepiscop Iacobos al Americii de Nord şi de Sud, care a sosit la Sydney la 25 sep
tembrie, fiind întîmpinat la aeroport de I. P. S. Arhiepiscop Stylianos al Australiei,
de preoţi şi numeroşi credincioşi.
La festivităţile Semicentenarului Arhiepiscopiei Australiei au fost prezenţi M i
tropolitul Noii Zeelande ca şi ierarhi din Biserica Ortodoxă Greacă şi din Biserica

Cretei.
25 ANI DE EPISCOPAT AI ARHIEPISCOPULUI ATENAGORA DE TLATIRA. —
Duminică, 17 octombrie 1976, I. P. S. Mitropolit Atenagora de Ţiatira şi Marea Britanie (Patriarhia Ecumenică), a sărbătorit împlinirea a 25 de ani de la sfinţirea sa
întru arhiereu.
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I. P. S. Arhiepiscop Atenagora de Tiatira s-a născut la Patmos în anul 1909. A
studiat teologia la Facultatea de teologie din Halki, apoi a slujit mulţi ani în Arhie
piscopia din America a Patriarhiei Ecumenice, ca episcop. în anul 1963, a fost ales
de Patriarhul Atenagora şi de Sinodul Patriarhiei ecumenice ca Arhiepiscop de Tiatira
şi Marea Britanie, sediu unde desfăşoară o deosebită activitate pastorală.
I. P. S. Arhiepiscop Atenagora de Tiatira s-a dedicat în special dialogului dintre
ortodocşi şi anglicani; este autor a numeroase opere teologice.

PATRIARHIA ALEXANDRIEI
UN «AGGIORNAMENTO» IN PATRIARHIA ALEXANDRIEI. — Avînd in vedere
că unele texte vechi nu mai sînt înţelese de credincioşi, se preconizează o reformă
liturgică şi adaptarea slujbelor pentru cerinţele moderne. în acelaşi timp, locaşurile
de cult trebuie să fie construite cu mijloace moderne şi să fie luminoase, încăpătoare
şi cu tot confortul.
In aceeaşi măsură se cere introducerea limbii naţionale în cult şi predică.

PATRIARHIA IERUSALIMULUI
NOI EPARHII ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI. — Jurisdicţia Patriarhiei Ieru
salimului s-a întins peste partea de Apus a Arabiei Saudite. Ţinutul de Est şi de Vest
al Iordaniei, precum şi vechea parte a Ierusalimului s-au aflat sub jurisdicţie biseri
cească directă a Sanctităţii Sale Patriarhul Benedict prin vicarul său general, în
timp ce creştinii ortodocşi din Statul Israel aveau o organizaţie autonomă sub Mitro
politul de Nazareţ.
Noua organizare prevede o mitropolie proprie pentru Iordania numită «Mitropolia
de Petra» al cărui titular a fost numit Arhiepiscopul Ghermanos de Sevastia, căruia
i s-a încredinţat şi jurisdicţia asupra parohiilor ortodoxe din Apusul Arabiei Saudite.
In statul Israel s-a reorganizat o reşedinţă mitropolitană preliminară în Tel Aviv
avînd titlu de «Cezareea lui Filip». Această dioceză, precum şi pastoraţia în diasporaua ortodoxă, din afara comunităţilor din Galileea, a fost încredinţată actualului epis
cop titular al Iordanului, Basilios.
Sanctitatea Sa, Patriarhul Benedict al Ierusalimului îşi menţine jurisdicţia ne
mijlocită în ţinutul Iordaniei de Vest.

PATRIARHIA MOSCOVEI
NOUA REŞEDINŢA A REPREZENTANTULUI PATRIARHIEI MOSCOVEI LA D A 
MASC. — Reprezentantul permanent al Patriarhiei Moscovei pe lîngă Patriarhia Anti%ohiei, condusă de către Sanctitatea Sa Elias VI, Episcopul Anatolie de Zvenigorod a
subliniat însemnătatea legăturilor şi relaţiilor dintre cele două Biserici surori. P. S.
Episcop Anatolie a prezentat mulţumiri Sanctităţii Sale Patriarhului Elias VI pentru
noua clădire a reprezentanţei, asigurîndu-1 de toată cinstea. Totodată a prezentat un
mesaj de mulţumire din partea Sanctităţii Sale Părintelui Pimen, Patriarhul Moscovei
şi a toată Rusia.
O NOUA PUBLICAŢIE BISERICEASCA A BISERICII ORTODOXE RUSE. — M i
tropolia Ortodoxă Estonă, cu sediul la Tallin şi condusă de cunoscutul ierarh I. P. S.
Mitropolit Alexei, va publica în fiecare an un Calendar bisericesc, un fel de almanah
cu toate datele, informaţiile, articole, studii pentru clerul şi credincioşii din părţile
Estoniei. Acest «anuar» se va numi Oigensu Kiglik Kalendar.
O dată cu această apariţie, Bisericii Ortodoxe Ruse i se adaugă încă o publica
ţie într-o limbă naţională, cea estonă, pe lîngă limba ucrainiană, şi limba oficială —
rusă, în care apare Revista Patriarhiei Moscovei în 12 numere anual. Pentru dispora
)KypHaJi M ockobckoh IlaTPHapXHH apare şi în versiunea engleză.
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Pe lîngă aceste periodice şi cărţi de cult Centrul editorial al Patriarhiei Mosco
vei mai editează BorocjiOBGKHe TpyAbi(Studii teologice), revista de studii, articole şi do
cumentare a Bisericii Ortodoxe Ruse.
ARHIM. GAVRIL STEBLINCENKO NOUL STAREŢ AL LAVREI PSKOV. — Cu
noscuta Mînăstire Pskov, vechi centru monahal şi ortodox, restaurat şi împrejmuit ca
o cetate de către ţarul Petru cel Mare, a primit un nou stareţ în persoana Părintelui
Arhimandrit Gavril Steblincenko în vîrstă de 35 de ani. P. Cuv. Sa urmează pe fostul
stareţ, Arhim. Alipie, cunoscut în întreaga Rusie ca mare artist al şcolii iconografice,
desăvîrşit pictor, talentat cîntăreţ şi profund trăitor al tradiţiilor vechi pravoslavnice.
Noul stareţ, un temperament vioi, bun administrator, cunoscător al cîtorva limbi
străine, inclusiv limba română, a activat multă vreme în cadrul Misiunii Ortodoxe
Ruse în Ţara Sfîntă.

BISERICA ORTODOXĂ SÎRBĂ
25 DE ANI DE EPISCOPAT AI PREA FERICITULUI PATRIARH GHERMAN. —
In toamna acestui an, Prea Fericitului Patriarh Gherman Intîistătorul Bisericii Ortodo
xe Sîrbe, a împlinit 25 de ani de slujire ca arhiereu.
Personalitate binecunoscută şi respectată în lumea ortodoxă şi ecumenică, Prea
Fericitul Patriarh Gherman s-a născut în anul 1899 la Josanica Banja, în Serbia Centraiă.
A urmat cursuri de drept la Sorbona şi de teologie la Belgrad, iar în anul 1942
a fost hirotonit preot. în anul 1951 a fost hirotonit episcop iar în anul 1958 a fost
ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sîrbe. De atunci lucrează, cu neobosită energie, la
reforme bisericeşti, la menţinerea de bune raporturi între Biserică şi Stat în Iugo
slavia, ca şi la statornicirea de raporturi de prietenie şi de colaborare cu celelalte
Biserici Ortodoxe surori.
Prea Fericitul Patriarh Gherman a fost şi copreşedinte ortodox al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor. în două rînduri, în anii 1969 şi 1973, Prea Fericitul Patriarh
Gherman a vizitat Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy-Elveţia.
Prea Fericirea Sa Gherman a vizitat şi Biserica Ortodoxă Română.
ÎNTÎLNIRE ECUMENICĂ ÎNTRE FACULTĂŢILE DE TEOLOGIE. — Cele trei
Facultăţi de teologie din Iugoslavia, adică Facultăţile romano-catolice din Lubliana şi
Zagreb, şi Facultatea ortodoxă din Belgrad au organizat la Lovran, lîngă Rijeka, între
21—25 septembrie a.c. o întîlnire ecumenică interconfesională de studiu cu tema :
Evanghelizarea în spaţiul şi epoca noastră, la care au luat parte numeroşi specialişti.

BISERICA ORTODOXĂ BULGARĂ
VIZITA LA SOFIA A UNEI DELEGAŢII A BISERICII ORTODOXE A GRECIEI— La invitaţia Prea Fericitului M>axim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, o dele
gaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei în frunte cu Prea Fericitul Serafim, Arhiepiscopul
Atenei şi a toată Grecia a făcut o vizită oficială acestei Biserici.
Cei doi întîistătători de Biserici Ortodoxe surori au oficiat Sfînta liturghie în
catedrala «Sfîntul Alexandru Nevski» din capitala Bulgariei.
După slujbă, a fost oficiat un Tedeum pentru delegaţia Bisericii Ortodoxe
a
Greciei, fiind de faţă Prea Fericitul Patriarh Maxim.
Cu ocazia vizitării Bisericii Ortodoxe Bulgare, Prea Fericitul Părinte Arhiepiscop
Serafim a fost primit de către Domnul T. Jivkov, Preşedintele Consiliului de Stat al
R. P. Bulgaria.
ACTIVITATE CULTURALA. — «Tărkoven vestnik», oficiosul Bisericii Ortodoxe
Bulgare publică în numerele 11— 18 1976, o serie interesantă de articole şi comuni
cări, din care subliniem cîteva mai importante.
»
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Nr. 11 din 11 aprilie a.c. e dedicat în întregime celei de-a cincea Adunări a
Consiliului Ecumienic al Bisericilor de la Nairobi-Kenya din 23.XI.— 10.X II.1975, despre
care se exprimă cîteva concluzii. Ea a fost văzută ca un «serios pas înainte pe drumul
unităţii creştine», fiind în acelaşi timp o «.puternică afirmare a conştiinţei de răspun
dere- pentru un viitor mai bun al omenirii». Desigur, rezultatele ei binefăcătoare vor
deveni mai eficace numai atunci cînd Bisericile participante acolo vor pune în aplicare
înaltele şi umanitarele ei rezoluţii.
Numerele 15— 17 din 11— 12 mai şi 1 iunie aduc un material variat şi bine scris.
Prof. Todor Săbev semnează un temeinic studiu despre Epopeea din aprilie şi jertfa
adusă de Biserica Bulgară pentru realizarea ei. Cele 150 de mînăstiri şi vreo 500 de
biserici de mir au fost citadele care au mai luptat pentru menţinerea conştiinţei na
ţionale după ce în 1393 statul feudal bulgar căzuse sub puterea Otomană. Răscoalele
haiduceşti, care n-au încetat aproape nicicînd în acest răstimp, aveau drept ocrotitori
sau chiar conducători feţe bisericeşti. După însufleţită «istorie» a călugărului Paisie
de la Hilandar (1762) după trecerea în Vlahia a vrednicului episcop Sofronie de
Vraţa, care va tipări la noi prima carte în limba bulgară, un şir nesfîrşit de preoţi
şi călugări se avîntă în lupta pentru independenţă naţională şi bisericească a poporu
lui bulgar. în timpul acesta comitetul revoluţionar bulgar îşi a.vea sediul în Ţările
Române dar înlăuntrul Bulgariei preoţii şi călugării au fost cei care conduceau efec
tiv cetele de luptători şi de?haiduci, mulţi din ei căzînd eroic în luptă.
«

•

În nr. 16 se publică totodată cuvîntările rostite de Prea Fericitul Patriarh
Maxim şi de P. S. Episcop Ioan al Dragoviţelor în legătură cu prăznuirea a 23 de ani
de la reînfiinţarea Patriarhiei Bulgare (20 mai 1953), reînnoind cum spune intîistătătorul Bisericii Bulgare binecuvîntata vrednicie din epoca sfîntului Eutimie de Tîrnovo.
La festivităţi au luat parte şi Preşedintele Comitetului pentru problemele bisericeşti dl.
Stoico Barmov şi adjunctul său dl. N. Arsenov. Serbarea a decurs într-o atmosferă de
caldă însufleţire.
In semn de largă şi frăţească înţelegere se publică în nr. 15 sub semnătura
lui Iv. Dimitrov un articol cu titlul Scurtă informare despre Biserica Ortodoxă Graacă,
în care se face un scurt istoric al organizării acesteia.
Numărul 17 şi 18 mai publică două studii, unul dedicat marelui poet naţional
şi luptător Hristo Botev (sub semnătura lui D. Stoinov), iar celălalt despre Convenţia
pentru securitate şi colaborare în Europa sub aspect social creştin, semnat de prof.
Iv. Panciovski subliniindu-se substratul ei adînc umanist şi social, de care Biserica
Ortodoxă nu poate decît să se bucure. — (Pr. Prof. T. Bodogae).
4

BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI
PROF. TREMBELAS A AFIRMAT CA DIALOGUL ÎNTRE ORTODOCŞI ŞI ROMANO-CATOLICI VA FI RODNIC. — Cunoscuta revistă ortodoxă greacă «O Sotir»,
nr. 738/1976 publică un articol al cunoscutului prof. M. Trembelas în care arată că dia
logul între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică a depăşit de fapt cadrele
unui simplu dialog faţă de temele abordate. Acest lucru îl doresc şi credincioşii
ambelor Biserici, care se roagă neîncetat Capului Bisericii, Mîntuitorului Hristos.
Mai mult, cunoscutul profesor al Facultăţii de teologie a Universităţii din Atena
propune ca temele de dialog să fie dezbătute public şi teologii de pretutindeni să-şi
spună opinia.
în ceea ce priveşte «uniatismul», Trembelas expune punctul de vedere ortodox
universal cunoscut, adică «uniaţia constituie un mare obstacol în raporturile ortodoxoromano-catolice».
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MITROPOLIA ORTODOXĂ A CEHOSLOVACIEI
VIZITA INTERORTODOXĂ. — La 15 mai 1976, I. P. S. Mitropolit Dorotei de
Praga şi al întregii Cehoslovacii a primit vizita delegaţiei Patriarhiei Ecumenice,
compusă din I. P. S. Mitropolit Meliton de Chalcedon, I. P. S. Mitropolit Damaschin
de Tranupolis şi P. C. Prot. G. Tsetis. Veneau din partea Secretariatului de pregătire'
a Sfîntului şi Marelui Sinod Ortodox. Transmiţînd salutul frăţesc al Sanctităţii Sale
Patriarhului Ecumenic Dimitrios I, delegaţii au prezentat proiectul tematicii acestui
sinod, cerînd să primească răspuns oficial. De la cele 40 de teme iniţiale din 1961,
numărul s-a redus la cunoscutele 6. Din partea Mitropoliei Ortodoxe Cehoslovace au
participat la convorbire, pe lîngă I. P. S. Mitropolitul Dorotei, şi P. C. vicar Dr.
Suvarsky şi P. C. prot. Dr. J. Novak.
I. P. CUV. ARHIMANDRIT ANDREI KOLOMATKI A ÎMPLINIT VÎRSTA BINECUVÎNTATĂ DE 80 DE ANI. — Cei 80 de ani au fost dedicaţi în cea mai mare
parte slujirii Bisericii Ortodoxe. încă din timpul studenţiei s-a străduit pentru libertate,
în timpul primului război mondial şi apoi s-a stabilit în Republica Cehoslovacă-, stăruind
pentru prosperitatea Bisericii Ortodoxe printre cehoslovaci, fiind pentru aceasta foarte
apreciat de vlădicul mucenic Gorazd. în activitatea sa a participat direct sau indirect
la construirea a peste 35 de biserici ortodoxe şi la confecţionarea numeroaselor sfinte
icoane bisericeşti.
Pe timpul ocupaţiei hitleriste, care a suprimat Biserica ortodoxă cehoslovacă,
Părintele Andrei a continuat slujirea Ortodoxiei prin case particulare. După înfiin
ţarea Mitropoliei ortodoxe cehoslovace, în decembrie 1951 şi-a continuat şi cu mai
multă stăruinţă această activitate însufleţită pentru Ortodoxie.
ÎNDRUMĂRI PASTORALE. — Explicînd rostul învăţăturii ortodoxe pentru viaţa
credincioşilor, P. C. Pr. Miroslav Muzik a iniţiat o serie de articole lămuritoare.
Între ele este şi acela de explicare a rostului «postirii» în cadrul vieţii ortodoxe.
Se arată că postirea este una «din cele mai frumoase şi utile fapte bune», care sînt
expresia trăirii intime, pozitive şi sensibile a evlaviei ortodoxe. în acest sens aduce
argumentări din Sfînta Scriptură a Vechiului şi Noului' Testament şi arată precis ce
anume recomandă Biserica ortodoxă spre întărirea credinţei creştine. Sînt indicate
cunoscutele dispoziţii bisericeşti, unele cuprinzînd indicaţii maximale de postire şi
altele pe cele minimale. — (Pr. Prof, M. Şesan).
s

t

♦pnsnn aLe*
PASTORALA LA NAŞTEREA DOMNULUI, 1976, TRIMISĂ
DE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN CLERULUI
ŞI CREDINCIOŞILOR DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Sărbătorim astăzi Naşterea Domnului, Crăciunul.
în casele noastre, în jurul nostru, oriunde am fi, respirăm pretu
tindeni sărbătoarea,t bucuria preaslăvitei m inuni care a împărţit veacu
rile în două : venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, «Carele pentru
noi, oamenii şi pentru a noastră mintuire s-a pogorlt din ceruri şi s-a
întrupat de la Duhul Sfînt şi din Fecioara M aria şi s-a făcut om» (Sim
bolul Credinţei, art. 3).
Dar mai ales, acolo unde credincioşii noştri trăiesc din plin aceasta
bucurie duhovnicească, acolo unde ei, prin cîntările şi cuvintele ascul
tate, îşi reînnoiesc şi mai bine în minte şi în suflet tabloul Naşterii
Domnului, este Biserica.
Aici este locul în care ei, nu numai la acest dumnezeiesc Praznic,
•dar la toate zilele mari creştine, vin să trăiască aevea faptele sărbăto
rite, precum vin să sărbătorească acte personale din viaţa lor sau a fa
m iliilor lor.
Aş dori, iubiţii mei, ca în cuvîntul adresat vouă astăzi să vă
lămuresc pe scurt ce este şi ce trebuie să înţelegem prin Biserică.
Desigur, rostind cuvîntul «biserică», gîndul credincioşilor noştri
se duce în primul rînd la acel lăcaş de închinăciune în care el intră
în toate sărbătorile, sau ori de cîte ori sufletul lor, la bucurii ori la
necazuri, simte nevoia să fie mai aproape de Dumnezeu să-I adreseze
rugăciuni, să-I mulţumească pentru binefacerile primite de la El, să-şi
îilcălzească sufletul în atmosfera de sfinţenie pe care o găsesc aici, în
casa în care ştiu că El este mereu prezent în Sfîntă împărtăşanie ce se
-găseşte în Sfîntul Altar, în lăcaşul în care atîtea icoane sfinte, zugră
vite pe pereţi, le vorbesc despre viaţa de pe pămînt a M întuitorului
şi în care atîtea icoane de sfinţi îi îndeamnă să trăiască şi ei o viaţă
cu adevărat creştină.
B.O.R. -
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Şi într-adevăr, iubiţii mei, aşa este. Credincioşii au dreptate cîndf
întrebaţi ce este biserica, răspund că ea este lăcaşul sfînt, casa Dom
nului în care ei vin să se închine, în care, lăsînd afară «toată grija
cea lumească», trăiesc în ea numai pentru suflet, se simt aici mai
aproape de Dumnezeu.
Psalmistul, nu numai pentru el, dar şi pentru credincioşii de tot
deauna, spune : «Iar eu întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta,
închina-mâ-voi în sîîntâ biserica Ta» (Psalm V, 7).
Iar M întuitorul spune : «Scris este : Casa M ea, casă de rugăciune
se va chema» (Matei X X I, 13).
însuşi El a cinstit templul ca lăcaş al lui Dumnezeu. Cînd la vîrsta
de 12 ani, venind cu părinţii Săi la Ierusalim pentru sărbătoarea Paş
tilor şi pierzîndu-se prin mulţime a fost găsit de Maica Sa Sfîntă în
templu, ştim ce i-a răspuns : De ce M ă căutaţi ? Oare nu ştiaţi că în
casa Tatălui Meu trebuie să iiu ?» (Luca II, 49).
In timpul propovăduirii Sale,JEl intra în sinagogi şi predica. Iată ce
citim în Sfînta Evanghelie : «Şi a străbătut toată Galileea, învăţind în
sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei...» (Matei IV, 23).
Pînă cînd comunităţile creştine s-au înm ulţit şi s-au întărit, pînă
ce ele şi-au zidit bisericile lor, ucenicii Domnului şi cei ce primeau
botezul devenind creştini se adunau la templu, casa sfîntă a celor din
Vechiul Testament şi se rugau acolo. Sfînta Evanghelie spune despre
Sfinţii Apostoli : «Şi erau în toată vremea în templu, lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu» (Luca X X IV , 53).
într-altă parte citim în Sfînta Scriptură că un înger al Dom nului
deschizînd uşile temniţei unde erau închişi unii Apostoli ai Domnului,
le-a poruncit zicînd : Mergeţi şi, stînd, grăiţi poporului în templu cu
vintele vieţii acesteia» (Fapte V, 20).
Iar în Faptele Apostolilor citim : «Şi a plecat Barnaba la Tars, ca
să caute pe Saui şi ailîndu-I, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un
an întreg, adunîndu-se în biserică şi învăţînd mult popor» (Fapte XI*
25—26). «Cînd m-am întors în Ierusalim, mă rugam în templu», spune
într-un loc Sfîntul Apostol Pavel (Fapte X X II, 17).
Deci, cînd vorbim despre biserică, gîndul nostru se duce, în primul
rînd, la lăcaşul acesta sfînt în care ne găsim acum şi pe care Sfînta
Scriptură îl numeşte de multe ori «locuinţa lui Dumnezeu», «casa lui
Dumnezeu, lăcaş stînt», «biserică sfîntă».
Iubiţii mei iii sufleteşti,
Prin biserică însă nu se înţelege numai lăcaşul de închinăciune
construit după anumite reguli şi împodobit cu picturi adînc grăitoare
şi cu atîtea obiecte sfinte trebuincioase sfintelor slujbe.
Prin Biserică mai înţelegem aşezămîntul, instituţia sfîntă întemeiată
de M întuitorul Hristos pentru mîntuirea oamenilor.
Intr-adevăr, Domnul Hristos «pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mîntuire», cum mărturisim în Simbolul Credinţei, a venit pe pămînt
luînd trup de om. Prin întruparea Sa şi prin jertfa Sa de pe cruce El.
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ne-a dat tuturor putinţa să ne mîntuim. Dar mîntuirea se capătă de fie
care credincios în parte.
întrebarea este : cum se poate m întui credinciosul ? Pentru că nu
este de ajuns doar ca el să fi primit botezul devenind creştin. Nu este
de ajuns nici credinţa pe care o are. Pe lîngă acestea el trebuie pentru
a se mîntui, să ducă o viaţă trăită după învăţătura lui Hristos, trebuie
să săvîrşească deci fapte bune, precum are nevoie de harul lui Dum 
nezeu. «Vrei să înţelegi, omule, că credinţa fără fapte moartă este ?»,
spune Sfîntul Apostol Iacob (II, 20). «Prin harul Domnului nostru Iisus
Hristos... ne vom mîntui», spune Sfîntul Apostol Petru (Fapte XV, 11).
Ori, cine se ocupă de credincioşi pentru a-i conduce la mîntuire,
cine îi învaţă şi le îndrumează viaţa pentru a trăi cu adevărat creşti
neşte, unde găsesc ei şi unde primesc harul lui Dumnezeu necesar
m in tu im ?
Biserica îi învaţă şi-i conduce pe această cale ; prin ea, prin Sfintele
sale Taine credincioşii primesc harul mîntuitor şi sfinţitor al Sfîntului
Duh. Biserica face această lucrare, instituţia aceasta întemeiată de Dom 
nul Hristos şi condusă de Duhul Sfînt, pe care El, M întuitorul, l-a tri
mis în lume în acest scop. El însuşi spune : «Iar cînd va veni Mîngîie- *
to ru l pe tare Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, 'duhul adevărului,
care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre Mine» (Ioan XV,
26). «In numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte
despre toate cele ce v-am spus Eu» (Ioan XIV , 26), ne spune tot M în 
tuitorul. Iar Duhul Sfînt conduce Biserica prin cei pe care El i-a ales şi
i-a aşezat în fruntea sa, în acest scop. Căci iată ce citim în Faptele
Apostolilor : Sfîntul Apostol Pavel a chemat la sine pe preoţii Bisericii
şi cînd ei au venit la el, le-a zis : «Luaţi aminte de voi înşivă şi de
toată turma întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi, ca să păs
toriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu însuşi sîngele
Său» (Fapte XX, 28).
Biserica, iubiţii mei, — aşezămîntul acesta sfînt, întemeiat de
Domnul Hristos, căci El Însuşi a spus : «Pe această piatră (a credinţei)
* voi zidi Biserica Mea» (Matei XV I, 18) — este Trupul lui Hristos, iar
El este Capul ei.
Sînt multe locuri în Sfînta Scriptură, în care M întuitorul este n u 
mit Cap al Bisericii, iar aceasta Trupul Său. «Şi mai presus de toate,
spune Sfîntul Apostol Pavel, L-a dat pe El Cap Bisericii, care este Tru
pul Său» (Efes. I, 22— 23). Tot el spune într-altă parte : «Şi El este
Capul trupului, adică al Bisericii» (Colos. I, 18). «Iar voi sînteţi trupul
lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte», citim în alt loc (I Cor. XII,
27). «Bărbatul este cap femeii, citim în Epistola către Efeseni, precum şi
Hristos este Capul Bisericii, trupul Său, al cărui mîntuitor şi este» (V,
23). Sau într-alt loc citim : «Ci precum într-un singur trup avem
multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare, aşa şi noi,
cei mulţi, un trup sîntem în Hristos şi fiecare în parte sîntem mădulare
unii altora» (Romani XII, 4— 5).
Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor au primit poruncă şi putere de la M în 
tuitorul de a propovădui, de a învăţa pe oameni, de-a-i conduce, de
A
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a-i sfinţi, de a le ierta păcatele, de a-I continua lucrarea Sa mîntuitoare.
«Mergînd învăţaţi toate neamurile botezîndu-le în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfîntului Duh, învăţîndu-le să păzească toate cîte v-am
poruncit vouă», le-a spus El cînd s-a înălţat la cer (Matei X X V III,
19— 20). Iar a opta zi după înviere, la Duminica Tomii, cum de obicei
numeşte Biserica această zi, suflînd peste Sfinţii Apostoli Domnul le-a
spus : «Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi... Luaţi
Duh S fîn t; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi
ţine vor fi ţinute» (Ioan XX, 21— 23). Tot El spune Sfinţilor Apostoli :
«Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine M ă ascultă şi cel ce se leapădă de
Mine se* leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine» (Luca X, 16).
Domnul Hristos a lăsat Bisericii, care este Trupul Său, conducători
pe Sfinţii Apostoli, cărora le-a dat porunca de care am amintit, iar
aceştia, la rîndul lor, au aşezat în fruntea Bisericilor pe care le-au în 
fiinţat episcopi cărora le-a dat sarcina de a conduce aceste Biserici
zicîndu-le : «Luaţi aminte... ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu»
(Fapte XX, 28). Iar Sfîntul Apostol Pavel vorbeşte şi mai pe larg des
pre Biserică şi despre mădularele Trupului lui Hristos, membrii ei, cu
rosturile lor, zicînd : Şi El (Mîntuitorul) a dat pe unii ca să fie apos
toli, pe alţii prooroci, pe alţii vestitori, pe alţii păstori şi învăţători,
spre desăvîrşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea Trupului lui
Hristos» (Efes. IV, 11— 12), care este, după cum am văzut, Biserica.
Hristos-Domnul a înfiinţat Biserica Sa ca un aşezămînt cu puteri
depline. Iată ce spune El, vorbind de aproapele nostru care ne greşeşte
şi care nu ascultă de nimeni : «Spune-1 Bisericii, iar de nu va asculta
nici de Biserică să-ţi fie ţie ca un păgîn şi vameş» (Matei X V III, 17),
arătînd prin aceasta puterea pe care a primit-o Biserica de a pune rînduială în toate, în viaţă şi în credinţa fiilor săi.
După cum spune Sfîntul Apostol Pavel, «Biserica Dumnezeului ce
lui viu este stîlpul şi temelia adevărului» (I Tim. III, 15). Ea este deci
stîlpul, farul conducător al credincioşilor, ea este temelia adevărului,
păstrătoarea învăţăturii creştine, lăsată nouă de M întuitorul prin Sfin
ţii Apostoli.
Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Rostim cu toţi în «Crez», în «Simbolul Credinţei» : «Cred într-una,
sfîntă, sobornicească şi apostolească Biserică
Iată deci că Biserica are mai multe însuşiri de seamă.
Ea este «una», pentru că Unul este şi întemeietorul ei, care a
spus ea : «Biserica M ea» (Matei XV I, 18). în rugăciunea dinaintea
Patimilor şi Răstignirii Sale, M întuitorul vorbind despre apostoli şi des
pre cei ce vor crede în El, spune : «Dar nu num ai pentru aceştia M ă
rog, ci pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvîntul lor, ca toţi să fie
una» (Ioan X V II, 20— 21). Sfîntul Apostol Pavel spune: «Siliţi-vă să
păstraţi unitatea Duhului... Este un singur trup şi un singur Duh... Este
un Domn, o credinţă, un botez» (Efes. IV, 3— 5). «Eu sînt viţa, voi sînteţi mlădiţele», spune M întuitorul (Ioan XV, 15). Trebuie să fie o turmă
şi un păstor», spune tot El (Ioan X, 16).
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De aceea, Biserica se străduieşte ca toţi credincioşii creştini «să
ajungă la unitatea credinţei» (Efes. IV, 13), ca toţi să fie una», urmînd cuvîntul Sfîntului Apostol Pavel care spune : «Îm pliniţi bucuria
mea, ca să gîndiţi la fel, avînd aceeaşi iubire, acelaşi suflet, aceeaşi
cugetare. Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din mărire deşartă»
(Filip. II, 2— 3).
«Sfîntă» este Biserica, pentru că Sfînt este Capul ei, M întuitorul
Hristos şi pentru că El a sfintit-o prin sîngele Său, cum spune Sfîntul
Apostol Pavel : «Hristos a iubit Biserica şi s-a dat pe Sine pentru ca
s-o sfinţească... ca să fie sfîntă şi fără prihană» (Efes. V, 25— 27).
Mărturisim în «Simbolul Credinţei» că Biserica este soborni
cească, universală, pentru că ea are menirea să adune la sînul său
pe toţi credincioşii din toate popoarele pămîntului. Pentru ea «nu mai
este elin şi iudeu, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hris
tos» (Colos. III, 11). M întuitorul a poruncit Apostolilor Săi să propo
văduiască Evanghelia la «toate neamurile» (Luca X X IV , 47).
Biserica mai este «sobornicească», pentru că autoritatea văzută
cea mai înaltă, care se îngrijeşte de bunul său mers şi hotărăşte în pro
blemele de credinţă şi de disciplină, de vieţuire creştină, este Soborul
sau Sinodul Ecumenic, format din episcopi de pretutindeni, din întreaga
lume creştină, cei care păstrează învăţătura M întuitorului neschimbată,
transmisă nouă prin Sfinţii Apostoli, prin scrierile şi tradiţia apostolică.
în sfîrşit, iubiţii Mei, Biserica este numită în «Simbolul Credinţei»
şi «apostolească» pentru că a fost zidită «pe temelia apostolilor... pia
tra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos» (Efes. II, 20), cum
spune Sfîntul Apostol Pavel. De asemenea, ea este «apostolească»,
pentru că învăţătura sa a fost răspîndită în lume de Sfinţii Apostoli şi
pentru că ea păstrează neschimbată această învăţătura primită de la ei.
Sfîntul Apostol Pavel îndeamnă pe creştinii din vremea sa, spunînd :
«De aceea deci, fraţilor, staţi neclintiţi (în credinţă) şi ţineţi predaniiie
pe care le-aţi primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră» (II Tesal. II, 15). Iar Sfîntul Apostol Petru îndeamnă şi el pe credincioşi : «Să
vă aduceţi aminte de cuvintele cele mai înainte grăite... şi de porunca
Domnului şi M întuitorului, dată prin Apostolii voştri» (II Petru III, 2).
Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Iată, deci, pe scurt, ce trebuie să înţelegem prin Biserică. în afară
de lăcaşul în care credincioşii vin să se roage să cunoască adevărurile
de credinţă şi să primească harul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine, ea
este instituţia, aşezămîntul întemeiat de M întuitorul, care cuprinde în 
treaga obşte a creştinilor celor care păstrează învăţătura Lui neschim
bată, aşa cum El şi Sfinţii Apostoli ne-au lăsat-o şi care înţelege să
stea sub ascultarea celor pe care El,* Hristos-Domnul i-a lăsat să con
ducă acest aşezămînt, ca urmaşi ai Sfinţilor Apostoli, adică ierarhia
bisericească : episcopii şi preoţii. Căci Sfinţii Apostoli au aşezat în
toate Bisericile pe care le-au înfiinţat, episcopi şi preoţi, poruncindu-le
acestora ca şi ei la rîndul lor să facă acelaşi lucru. «Pentru aceasta
te-am lăsat în Creta, spune Sfîntul Apostol Pavel lui Tit, ca să îndrep-
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tezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetate, precum ţi-am
rînduit» (Tit 1, 5). Iar în Faptele Apostolilor citim că Pavel şi Barnaba
«au rînduit preoţi în fiecare Biserică» (Fapte XIV , 23).
V ă sfătuiesc, iubiţii mei, să nu uitaţi că faceţi parte din această
mare obşte creştină, că sînteţi mădulare ale Bisericii, ale Trupului lui
Hristos şi că prin aceasta aveţi îndatorirea sfîntă de a fi mădulare
bune, sănătoase ale ei.
De altfel, avem bucuria să constatăm că fii Noştri sufleteşti, credin
cioşii Noştri, sînt puternic legaţi de Biserica noastră, pe care o socotesc
mamă a lor, ale cărei învăţături şi datini le respectă, ştiind că ele sînt
«predanii» de la Sfinţii Apostoli. De asemenea, cînd este vorba de b i
serica lăcaş de închinăciune, credincioşii Noştri intră în ea cu evlavie,
o socotesc şi o îngrijesc ca pe însăşi casa lor, înzestrîndu-o cu toate
cele de trebuinţă şi înfrumuseţînd-o, aşa cum se cuvine să fie «Casa
Domnului».
Iar Eu, prin voia lui Dumnezeu urmaş al Sfinţilor Apostoli la cîrmuirea Bisericii ortodoxe din Ţara noastră binecuvîntată de Dumnezeu,
vă îndemn cu cuvîntul cald de Părinte sufletesc al vostru, ca să fiţi me
reu aceleaşi mădulare cinstite ale Bisericii M întuitorului Hristos.
V ă îndemn, de asemenea, să fiţi fii vrednici şi devotaţi ai Patriei
noastre, — care în anul ce vine va aniversa două acte importante din
zbuciumata sa istorie : 100 de ani de la Războiul de Independenţă din
1877, în urma căruia România a devenit ţară liberă şi independentă,
care a păşit cu hotărîre pe calea progresului şi 70 de ani de la Răs
coala ţărănească din 1907, în care mii de fii ai ţării şi-au dat viaţa
pentru dreptate socială, ideal al tuturor vremurilor, care este în acelaşi
timp ideal evanghelic, Biserica propovăduind întotdeauna libertatea,
egalitatea şi dreptatea pentru toţi oamenii şi sprijinind pe cei care se
străduiesc pentru îndeplinirea lor.
Cu aceste gînduri şi îndemnuri, mă rog lui Dumnezeu pentru să
nătatea voastră şi a celor dragi ai voştri, pentru binele şi propăşirea
Ţării noastre iubite şi pentru pacea întregii lumi, vă fac tuturor urări
de sănătate şi fericire cu prilejul dumnezeiescului Praznic de astăzi şi
A nului Nou, 1977, în care vom păşi peste cîteva zile şi vă binecuvîntez
cu binecuvîntarea apostolică : «Harul Domnului nostru Iisus Hristos,
dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfîntului Duh să fie cu voi
toţi» (II Cor. XIII, 13). A m in !

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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AL DOILEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE TRACOLOOIE»
între 4 şi 8 septembrie 1976 s-a ţinut la Bucureşti sub auspiciile Academiei de
Ştiinţe Sociale şi Politice Al doilea Congres internaţional de tracologie — eveniment
de o deosebită importanţă istorico-culturală pe plan naţional şi internaţional.
Pus sub înaltul patronaj al Domnului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii
Socialiste România, cel de al doilea Congres internaţional de tracologie s-a bucurat
de participarea a numeroşi invitaţi — personalităţi de seamă ale culturii şi ştiinţei mon
diale — din 17 ţări ale lumii, alături de distinse personalităţi ale culturii şi ştiinţei
româneşti.
Congresul a fost deschis printr-o şedinţă festivă, care s-a ţinut în aula Univer
sităţii din Bucureşti, la care au rostit cuvîntări şi alocuţiuni: Prof. dr. doc. Radu Vulpe,
preşedintele Congresului, Prof. dr. doc. Mihnea Gheorghiu, preşedintele Academiei de
Ştiinţe Sociale şi Politice, Acad. Em. Condurachi, secretar general al Asociaţiei inter
naţionale de studii sud-est-europene, Acad. Vlad Georgiev, şeful delegaţiei bulgare
şi Acad. Miliutin Garasanin, şeful delegaţiei iugoslave.
Momentul central al şedinţei festive de deschidere a lucrărilor celui de al doi
lea Congres internaţional de tracologie a fost marcat de Mesajul adresat de Domnul
Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, participanţilor la Con
gres. Mesajul a fost prezentat de Domnul Ştefan Voitec, vicepreşedinte al Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste România.
în partea introductivă a Mesa/u/ui, după salutul adresat de Preşedintele Republicii
Socialiste România participanţilor la Congres, se subliniază necesitatea studierii isto
riei în lumina concepţiei dialecticii materialiste şi se atrage atenţia că «înfăţişarea
profund obiectivă şi interpretarea justă a datelor şi faptelor istorice au o importanţă
esenţială pentru lichidarea surselor de neîncredere şi animozitate create de-a lungul
timpului între popoare. Căci tendinţele de denaturare a datelor istorice, interpretarea '
lor subiectivă, eronată, în funcţie de anumite conjuncturi sau potrivit unor interese
unilaterale, nu slujesc cauzei preteniei între popoare».
După aceste înalte şi luminoase idei principale, în Mesaj se arată că numeroasa
populaţie a tracilor răspîndită în întregul spaţiu carpato-balcanic şi mai departe, are
o existenţă veche şi o durată lungă. Izvoarele literare şi istorice menţionează «exis*
în alcătuirea acestei relatări privind Al doilea Congres internaţional
tracologie
am
folosit
următoarele
materiale
bibliografice:
Academie
des
Sciences Sociales et Politiques; Il-e Congres internaţional de thracologie, Resumes
des rapports et Communications, Bucarest, 1976; Il-e Congres internaţional de thra
cologie, Programme, Bucarest, 4— 10 septembrie 1976; Cristian Unteanu, Al doilea
Congres internaţional de tracologie, în «România literară» an. IX, nr. 37, joi 9 sep
tembrie 1976, p. 8 ; Cel de al 11-lea Congres internaţional de tracologie — O ştiinţă
complexă în _plin avînt (Interviuri realizate de: Gh. David, Florentina Dolghin, Ioan
Lăcustă, Cristian Popişteanu ş.a.) în «Magazin istoric», an. X, nr. 11 (116), noiem
brie 1976, p. 19— 21.
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tenta tracilor de-a lungul a mai bine de un mileniu, pînă în momentul cînd, în urma
unor complexe şi îndelungate procese social-economice, culturale şi etnice, ei au tre
cut — pierzîndu-şi numele — în fiinţa popoarelor moderne ale acestui spaţiu». Aşa se
face că «toate naţiunile care trăiesc astăzi în această zonă geografică* au suferit în tre
cutul îndepărtat, într-o măsură mai mare sau mai mică, influenţa tracilor, care şi-au
pus pecetea pe însuşi felul de a. fi al acestor popoare, şi a favorizat dezvoltarea con
tactelor şi legăturilor dintre ele. Aceasta întrucît vechile populaţii migratoare care
au venit şi s-au stabilit în această parte a Europei au găsit aici o organizare socială
şi o civilizaţie constituită — cea a tracilor, respectiv a geto-dacilor — , în spaţiul că
reia s-au format apoi şi s-au afirmat ca unităţi distincte, de sine stătătoare, popoarele
care .trăiesc astăzi în aceastăparte a continentului».
în altă ordine de-idei, în Mesaj se subliniază că «bogata moştenire de cultură spi
rituală şi materială a geto-dacilor, relevată atît de scrierile antice cît şi de descope
ririle arheologice, este astăzi un bun comun al tuturor popoarelor din această zonă ;
am putea spune, al întregii civilizaţii europene». De aceea, «noi credem — se spune
mai departe în Mesa; — că punînd în evidenţă aportul considerabil cu care tracii s-au
înscris — alături de vechii greci şi latini, de celţi şi illiri, de germani şi slavi — în
istoria mai veche a civilizaţiei europene, dumneavoastră exponenţi de autoritate în
acest domeniu, contribuiţi efectiv la o mai bună înţelegere între urmaşii de azi ai aces
tor vechi popoare, la cauza nobilă a păcii şi colaborării între naţiunile din această
zonă».
în încheierea Mesajului, se transmite încredinţarea că «noi românii, trăind pe
pămîntul locuit, muncit şi apărat odinioară de un mare popor, de oameni viteji şi
drepţi, dorim să facem totul pentru ca în această zonă geografică, în Europa şi în
întreaga lume să domnească pacea şi cooperarea frăţească, bunăstarea şi fericirea
poporului».
După ce în şedinţă plenară au fost prezentate următoarele comunicări: Radu
Vulpe, 25 de ani de studii de tracologie ; A. Fol — (Bulgaria), Perioadele istoriei tra
cice ; VI. Georgiev (Bulgaria), Traci şi daci şi C. C. Giurescu, Rolul geto-dacilor în
etnogeneza poporului român, — lucrările Congresului s-au desfăşurat pe trei sec
ţiuni : 1. «Istorie şi arheologie» ; 2. «Lingvistică» ; 3. «Etnografie, folclor, antropo
logie».
în cadrul fiecărei secţiuni au fost prezentate mai multe referate cu teme variate*
dar — cum era firesc — fiecare gravitînd în jurul ideii centrale şi atît de complexe,
desemnată prin termenul de tracologie.
Trebuie menţionat de la început că o atenţie deosebită a fost acordată roluluî
deosebit pe care l-au jucat geto-dacii, strămoşii noştri, în ansamblul populaţiilor tra
cice. Acesta este de fapt şi motivul principal pentru care Acad. C. C. Giurescu în co
municarea Rolul geto-dacilor în etnogeneza poporului român cere ca «cercetările istori
cilor de azi să se îndrepte în primul rînd spre elucidarea tuturor aspectelor, multiple,,
de altfel, ale poziţiei geto-dacilor (...), în primul rînd problema originii lor, căci ve
chimea şi importanţa lor — ca număr — îi situează printre cele mai mari civilizaţii ale
lumii antice, şi nouă ne aparţine sarcina de a descoperi contactele, influenţele, ră
dăcinile nenumărate ale acestei civilizaţii (...). în acest sens, de primă importanţă este
cunoaşterea proceselor istorice de o extraordinară complexitate, pe toate planurile
vieţii materiale, sociale şi spirituale, care au dus de la poporul geto-dacic la cel.
român».
Problema romanizării geto-dacilor a constituit obiectul comunicării Romanitatea’
orientală. Origini şi evoluţie, prezentată de Acad. Emil Condurache, care analizează
acest fenomen istoric în toate implicaţiile lui interne şi externe.
Unitatea geto-dacilor şi a continuităţii 16r pe aceste meleaguri a făcut obiectul
mai muiltor comunicări, ca, de «pildă, <a lui Hadriian Daicoviciu, Continuitatea statului
dac de la Burebista la Decebal ; a lui Mircea Babeş, Unitatea şi situarea geto-dacilor
(sec. III î.e.n — sec. I e.n.) în lumina datelor arheologice, sau a Prof. dr. doc. Radm
Vulpe, Probleme actuale ale protoistoriei tracilor.
Contactele pe care populaţiile tracice le-au avut cu marile civilizaţii contem
porane ale lumii antice (miceniană, ilirică, greacă, celtică etc.) au constituit de ase
menea obiectul altor cîtorva comunicări. Astfel cercetătorul român I. H. Crişan, a vor
bit despre Relaţii între cultura geto-dacică şi cultura celtică, iar cercetătorul bulgar
«
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Miec. Domardzki despre Prezenţa celţilor în Tracia. Acestora li se pot adăuga : cercetă
toarea sovietică Galina Smirnova cu referatul despre Aşezările de pe Nistrul mijlociu
(sec. V— IV î.e.n.) şi influenţele vestice, sau cercetătorii bulgari : B. Dimitrov şi
K. Porozanov cu studiul despre Colonizarea grecească şi reţeaua de porturi de pe
coasta tracă a M ării Negre, precum şi cercetătoarea vestgermană Ama Lang cu re
feratul privind Cronologia unor descoperiri scitice în spaţiul carpatic. O comunicare
ce a suscitat un viu interes a făcut Iosif C. Drăgan în Geneza timpurilor istorice şr
antropogeneza în Europa.
Numeroase alte comunicări au avut ca temă probleme legate de limba tracilor.
Aşa, de pildă, filologul bulgar I. Duridanov s-a ocupat de Contacte între limbile tracă
şi dacă, iar filologul român, Prof. Gh. Ivănescu de Fonetismul traco-dac considerat prin
prisma cuvintelor româneşti de origine autohtonă, problemă de filologie comparată.
Acestora li se pot adăuga : Prof. dr. Cicerone Poghirc cu studiul Aportul lim 
bilor balcanice moderne la cunoaşterea diomurilor trace ; Prof. dr. Gh. Mi'hăilă cu
studiul Cele mai vechi atestări ale unor cuvinte de origine traco-dacică în limba ro
mână; filologul bulgar B. Simeonov cu comnuicarea Geţii şi limba lor; Gabriela MîrzaPetrescu cu referatul Numele proprii trace la Hom er; filologul olandez P. G. van
Soesbergen cu un referat asemănător, Numele proprii trace ; Al. Pârvulescu cu stu
diul Substratul limbii române şi iraniene.
Cultura şi viaţa spirituală a traco-geto-dacilor a făcut şi ea obiectul a nume
roase comunicări în care s-au analizat diferite aspecte sau laturi sub care s-au ma
nifestat. Dintre acestea amintim : Interferenţe mediteraneene în cultura geto-dacilorr
de G. Mihăescu ; Rituri de imortalitate în religia lui Zamolxis, de Prof. M. Nasta ;
Religia în Tracia după datele arheologice din primul mileniu înaintea erei noas
tre, de L. Ognenova ; Creştinismul la traco-frigienii din Asia Mică şi la traco-dacii
din Peninsula Balcanică, de Pr. prof. I. Rămureanu, studiu în care se arată că la frigieni creştinismul a început să pătrundă în a doua jumătate a secolului I d.Hr., adică
în acelaşi timp cu pătrunderea lui la grecii şi evreii din oraşele Asiei Mici, «graţie
predicării Evangheliei de către Apostolii Pavel, Ioan, Petru şi Andrei» ; se cunoaşte
chiar un episcop arian, Selinas, care în veacul IV «predică Evanghelia în limba ge
tică şi în limba frigiană». Cît priveşte triburile tracice din Peninsula Balcanică, aces
tea «au cunoscut de asemenea creştinismul, prin predicarea lui de către Apostolul
Pavel şi ucenicii săi în anii 52 şi 57, adică în acelaşi timp cu grecii şi romanii din
oraşele din Macedonia şi Illiria. Din aceste două provincii creştinismul pătrunde apoi
în nord, la triburile tracice romanizate sau pe cale de romanizare : Tracia, Moesia In 
ferior, Scythia Minor, Moesia Superior, Pannonia inferior ş.a.».
Adăugăm la acestea studiul Pr. prof. Ioan Gh. Coman, Aspecte ale credinţei în
nemurire la traco-geţi, adică o problemă din domeniul teologiei soteriologice şi eshatologice ; de asemenea comunicarea lui Radu Ciuceanu despre Concepţiile lui N..
Iorga asupra religiei tracilor, în care autorul arată că faţă de predecesorii săi (A. D.
Xenopol, D. Onciul, V. Pârvan), N. Iorga vădeşte un interes crescînd pentru religia
tracilor, marele savant propunîndu-şi «să identifice o întreagă serie de credinţe tra
cice transmise românilor şi să stabilească o legătură strînsă între artă şi religie la traci».
In cadrul lucrărilor secţiei de etnografie-antropologie sînt de menţionat, printre
altele, următoarele comunicări privind domenii diferite : Maria Velera, Date etnogra
fice asupra culturii şi îmbrăcăminţii tracilor; Georgeta Moraru, Reminiscenţe getodacice şi daco-romane în agricultura românească ; Al. Ionescu, Mărturii privind v iti
cultura în Dacia ; D. Antonijevic, Moşteniri tracice în folclorul sîrb contemporan;
Mihai Pop, Elemente precreştine în riturile funerare româneşti ; Gabriela Gheorghiu„
Cîteva presupuneri asupra originii tracice a legendarului Orieu ; Gabriela Suliţeanu,.
Premise privind originea tracă a unor anumite elemente ale folclorului muzical'
românesc.
Au fost prezentate şi referate sau comunicări cu teme luate din numismaticăi
(Iordanna Gouroukova, Monezi greceşti şi trace în sec. V —IV î.e.n.) sau privind
m-eşteşuguri săteşti legate de viaţa de toate zilele (Monica Budiş, Foarte vechi insta
laţii de morărit pentru cereale folosite de tracii de pe ambele maluri ale Dunării în
zona «Clisura») sau probleme de preistorie regională (Pr. Gh. I. Petre, Contribuţie la
*
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cunoaşterea etapei iinale a bronzului şi începutul «Hallstatt'»-ului în nord-estul O l
teniei) etc.
Precum se vede din cele de mai sus, o foarte bogată şi variată tematică, abor
dată, de asemenea, de foarte mulţi propunători.
Deschis printr-o şedinţă plenară, cel de al doilea Congres internaţional de tra
cologie şi-a încheiat lucrările tot printr-o şedinţă plenară, în care au fost prezentate
•comunicări «de un larg interes, cuprinzînd, printr-o cercetare interdisciplinară, mai
multe aspecte ale civilizaţiei tracice». Astfel, Prof. I. I. Rusu a susţinut un raport
asupra necesităţii de a se alcătui un nou şi modern Thesaurus linguae et nominum
Thraco-Getarum; M. Petrescu-Dîmboviţa a vorbit despre Contribuţia cercetărilor
-arheologice privind istoria tracilor de n o rd ; cercetătorul englez R. A. Crossland a
exprimat idei şi opinii personale privind Situarea limbilor dacică şi tracică în con
textul larg al limbilor europene, iar etnologul român Romulys Vulcănescu s-a ocupat
în referatul său de Problemele Paleoetnologiei tracice.
La sfîrşitul lucrărilor Congresului s-au adus mulţumiri participanţilor români de
peste hotare, care prin rapoarte, comunicări şi intervenţii în dezbateri «şi-au adus
•contribuţia la aprofundarea şi la mai buna cunoaştere a problemelor complexe pe
care le implică studiul civilizaţiei şi culturii tracilor». S-a hotărît publicarea tuturor
documentelor Con'gresului într-un volum de Acte. O nouă reuniune a Congresului
internaţional de tracologie urmează să aibă loc în anul 1980.
Cu prilejul lucrărilor celui de al doilea Congres internaţional de tracologie a
fost inaugurată şi o expoziţie : Traco-dacii, istorie şi civilizaţie, deschisă în holul
central al Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România şi cuprinzînd «cîteva
dintre cele mai reprezentative exponate ale artei traco-dace aduse din toate muzeele
din ţară», precum şi o expoziţie de carte cuprinzînd lucrările apărute în diferite
ţări ale lumii asupra istoriei civilizaţiei tracice..
Lucrările celui de al doilea Congres internaţional de tracologie, ţinut la Bucu
reşti între 4—8 septembrie 1976, la care au participat numeroşi cercetători, printre
care unii specialişti de mare prestigiu — români şi străini — şi la care s-au prezentat
lucrări şi s-au purtat discuţii de înalt nivel cultural-ştiinţific, a constituit o .«dovadă
plenară a roadelor colaborării ştiinţifice pe plan internaţional în dezbaterea uneia tfin
problemele atît de importante privind cercetarea trecutului istoric al unui vast sec
tor din viaţa continentului nostru».
fn încheierea rîndurilor de mai sus, dăm cîteva impresii, opinii, preocupări din
partea unor delegaţi de peste hotare, participanţi la lucrările celui de al doilea
Congres internaţional de tracologie. «Congresul acesta — a spus Roland Arthur
Crossland de la Universitatea Sheffield din Marea Britanie — a constituit pentru noi
toţi un prilej de a lua contact cu tracologia, disciplină deosebit de importantă pen
tru studiul lumii antice. Folosul a fost foarte mare, atît pentru arheologi cît şi
pentru lingvişti. Vreau să exprim totodată admiraţia mea pentru lucrările fundamen
tale pe care le-au oferit oamenii de ştiinţă români, spre a contura un tablou mai
complet al celor discutate în domeniul tracologiei».
Pentru academicianul bulgar Vladimir Georgiev, «cel de al doilea Congres in
ternaţional de tracologie a marcat o nouă etapă în domeniile arheologiei, istoriei şi
lingvisticii. Ne-a devenit mai clar ce reprezintă limba tracă şi care sînt relaţiile ei
alte limbi europene, cînd a dispărut şi în ce raport se află ea cu limba dacă (...).
Dispunem acum de date noi referitoare la traci. Am început să clarificăm geneza
acestor populaţii şi civilizaţii, a limbilor lor, ceea ce constituie o nouă fază în cer
cetarea diferitelor neamuri care au locuit pe teritoriul Peninsulei Balcanice».
«Ca muzeograf — a spus cercetătoarea sovietică Galina Smirnova din Lenin
grad — ţin să remarc expoziţiile care au fost organizate cu ocazia Congresului,
cea de la Muzeul de istorie al R. S. România şi cea dela Muzeul de
arheologie
din Tulcea. Muzeelor li se acordă o mare încredere j noi muzeografii trebuie să
facem cunoscute rezultatele cercetării ştiinţifice, arheologice, istorice, unui public
larg, şi anume să le facem într-un fel elocvent şi accesibil. în acest sens trebuie
:să spun că expoziţia pe care am văzut-o şi aici şi la Muzeul din Tulcea este vredaiică de toată lauda şi de cea mai înaltă apreciere». — (A.N.P.).

AL XV-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE STUDII BIZANTINE
între 5 şi 11 septembrie 1976 s-au desfăşurat
la Atena lucrările celui de-al
XV-lea Congres internaţional de studii bizantine.
Tematica Congresului a 'fost Bizanţul între 1071 şi 1261, cu următoarele sec
ţiuni şi subdiviziuni :
a) Istorie : 1. Forţele centrifuge şi centripete în lumea bizantină între 1071 şi
1261 ; 2. Compoziţia şi mişcarea populaţiei în lumea bizantină; 3. Simbioza în sta
tele latine formate pe teritoriile bizantine: fenomene sociale, economice, religioase
şi culturale. %
b) Limbă, literatură, filologie : 1. Curente arhaizante şi populare în limbă şi
.literatură ; 2. Geneza dialectelor ; 3. Condiţiile materiale, sociajle şi economice ale pro
ducţiei culturale la Bizanţ (paleografie, codicologie, diplomaţie).
c) Artă şi arheologie ; Marile curente în pictură: a) pictura monumentală;
b) icoanele: c) miniaturile. 2. Cotitura decisivă înistoria muzicii bizantine.
d) Gîndire, filosof ie, istoria ideilor: 1. Crizele ideologice; 2. Strălucirea cul
turii şi civilizaţiei bizantine după 1204.
e) Cipru în lumea bizantină: 1. Dialectul cipriot medieval şi evoluţia sa după
secolul al XlII-lea ; 2. Autocefalia Bisericii C ip rului; 3. Dreptul şi instituţiile france
ale Regatului C ip rulu i; 4. Arta paleocreştină a Ciprului ; 5. Ciprul, răscruce a lumii
bizantine.
Limbile oficiale ale Congresului au fost : franceza, germana, engleza, greaca,
italiana şi rusa. Au participat delegaţi din 36 de ţări din lume şi s-au susţinut în
jurul a 350 de comunicări în sălile Universităţii din Atena, care îmbrăcase în acest
timp un caracter sărbătoresc, în cinstea marelui forum internaţional.
în lista participanţilor, ţara noastră a figurat cu 29 de delegaţi.
Lucrările Congresului s-au desfăşurat sub înaltul patronaj al Preşedintelui Re
publicii Elene, Domnul Constantin Tsatsos, şi
sub auspiciile Ministerului Culturii şi
al Ştiinţelor.
Şedinţa festivă de deschidere a lucrărilor Congresului a avut loc în ziua de 5
septembrie, la orele 19, în aula Universităţii din Atena.
Prima alocuţiune a fost rostită de Acad. P. Zepos, preşedintele comitetului de
organizare al Congresului, care a salutat prezenţa congresiştilor urîndu-le succes în
desfăşurarea lucrărilor Congresului. Preşedintele Republicii Elene, Domnul C. Tsatsos,
în cuvîntul inaugural al deschiderii Congresului a urat bun venit congresiştilor şi
şi-a exprimat bucuria de a-i putea saluta la Atena în Aula Universităţii.
Congresul Dumneavoastră — a subliniat preşedintele ţării gazdă — acoperă
principalele aspecte ale vieţii politice, sociale, artistice şi intelectuale a Bizanţului,
dar pentru o perioadă cronologică bine determinată, cuprinsă între înfrîngerea în
Asia Mică din 1071 şi reîntoarcerea Paleologilor la Constantinopol în 1261...
De astfel, această delimitare cronologică nu va exclude dreptul sau necesitatea
-de a urca din nou la sursele fenomenelor, de gîndire, nici de a ex-amina evenimen
tele care, în consecinţă, au rezultat. Istoria se aseamănă puţin gloriei Eneidei, care
merge întotdeauna temeinic pe pămînt, dar al cărei vîrf domină tot cercul orizon
tului — Ingreditur solo et caput inter nubila condit.
Istoria a subliniat Domnia Sa, aparţine tuturor celor pe care îi interesează
•soarta omului şi mersul naţiunilor, tuturor celor care din eforturile fericite şi din
slăbiciunile trecutului scot lecţii pentru prezent şi pentru viitor.. .».
în continuare, I. P. S. Arhiepiscop al Atenei şi Greciei, Serafim, a adus binecuvîntarea Bisericii şi urări de succes lucrărilor Congresului.
Şedinţa inaugurală a deschiderii Congresului a fost onorată apoi prin cuvîntul
rostit de ministrul Culturii şi Ştiinţelor, C. Trypanis, de rectorul Universităţii din
_Atena, N. Matsaniotis, de preşedintele Asociaţiei internaţionale de studii bizantine,

948

BISERICA ORTODOXĂ R O M Â N A

D. Zakythinos de reprezentantul Comitetului cipriot de studii bizantine, Th. Papadopulos şi de preşedintele Comitetului elenic de studii bizantine, A. Orlandos.
In numele congresiştilor, a prezentat cuvîntul academicianul B. Lavagnini de
la Institutul sicilian de studii bizantine şi neelenice din Palermo, aducînd mulţumiri
Preşedintelui statului şi tuturor personalităţilor de stat şi culturale pentru excelen
tele condiţii create bunei desfăşurări a lucrărilor Congresului. Cuvîntul de închidere
a şedinţei l-a rostit secretarul general al Comitetului de organizare, M. Chatzidakis.
La orele 20,30, rectorul Universităţii din Atena şi Comitetul de organizare a
Congresului au oferit, în continuare, în cinstea congresiştilor o recepţie.
începînd cu a doua zi, 6 septembrie, lucrările Congresului s-au desfăşurat,,
conform programului tipărit şi pus la îndemîna tuturor congresiştilor, în sălile Uni
versităţii din Atena, animate tot timpul de prezenţa unei numeroase asistenţe.
în ziua de 9 septembrie, Comitetul de organizare a Congresului, în colaborare
cu Oficiul de turism elenic, a organizat trei excursii, oferind posibilitatea congresiş
tilor să participe la una din ele : a) Bisericile şi mînăstirile din Atika ; b) Bisericile
şi mănăstirile din Argolida ; c) Mînăstirile Hosios, Lukas, Muzeul din Delfi.
Cu prilejul Congresului au fost organizate mai multe expoziţii privind Bizan
ţul : Expoziţia de iresce bizantine, în palatul Pinacotecii naţionale ; Expoziţia inter
naţională a cărţii, cuprinzînd ultimele lucrări cu subiecte bizantine, în sălile Cen
trului cultural din A te n a ; Expoziţia de manuscrise, în Biblioteca Naţională a Gre
ciei (departamentul Manuscriselor); Expoziţia de icoane din Cipru, în Muzeul Benaki.
Şedinţa de încheiere a lucrărilor Congresului a avut loc în ziua de 11 septemtembrie, între orele 17,30— 19,30. Preşedintele de onoare al Congresului, savantulP. Lemerle, a prezentat raportul cu concluziile asupra lucrărilor Congresului în care
a relevat realizările obţinute şi -perspectivele de viitor. A remarcat, îndeosebi, co
municările de la secţia a V-a, Ciprul in lumea bizantină, ca fiind cele care au adus
un aport deosebit, prin documentarea şi noutatea lor.
Preşedintele Congresului, D. Zakythinos, a prezentat spre aprobare membrilor
congresişti decizia Comitetului internaţional al Asociaţiei de studii bizantine, privind
alegerea noului comitet avînd ca preşedinte pe Prof. Herbert Hunger din Vienar
locul întrunirii viitorului Congres internaţional de bizantinologie căzîndu-se de acord
a fi Viena, în anul 1981.
Alocuţiunea de încheiere a lucrărilor Congresului a fost rostită de preşedintele
Comitetului de organizare a Congresului, Prof. Academician P. Zepos, care a pre
zentat mulţumiri Preşedintelui Republicii Elene pentru înaltul patronaj al Congre
sului, ca şi tuturor congresiştilor pentru aportul comunicărilor prezentate şi tuturor
organizaţiilor care au contribuit la realizarea desfăşurării lucrărilor Congresului.
în numele Comitetului de organizare a Congresului a exprimat regretul pentru
bizantinologii decedaţi şi s-a încheiat respectuos în cinstea memoriei lor. Delegaţia
română a avut dureros de a nu avea în rîndul ei pe învăţatul bizantinolog, GheorgheCronţ, care a decedat subit, înainte de a pleca din ţară la Congres. Comunicarea
sa Crises ideologiques, tipărită în timpul Congresului în extrase, a fost prezentată
de P. Lemerle, în ziua de 6 septembrie, orele 17,15', calificînd-o ca ultimul testament
al ilustrului dispărut.
în încheiere, Academicianul P. Zepos, a exprimat bucuria participării la Con
gres a unui numeros tineret de savanţi şi cercetători a căror dragoste pentru studiile*
bizantine garantează continuitatea în viitor a eforturilor ştiinţifice de bizantinologie,
cărora le-a urat 'sts TzoWă ezrj.
Pr. /. IONESCU

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ
„BRÂNCUŞI ÎN ARTA SECOLULUI X X “
între 15— 18 septembrie 1976 a avut loc în Sala mică a Palatului Republicii
Socialiste România Sesiunea ştiinţifică internaţională «Brâncuşi în arta secolului XX».
Sesiunea respectivă a fost iniţiată de Academia Română după recomandările
UNESCO, care, în 1976, a înscris pe lista evenimentelor deosebite şi Centenarul
naşterii marelui sculptor modern român Constantin Brâncuşi (1876— 1976).
Sesiunea ştiinţifică internaţională a fost deschisă în ziua de 15 septembrie 1976,
de către Acad. Theodor Burghele, preşedintele Academiei Române. Domnia sa a sa
lutat pe participanţi în numele Conducerii Statului Român şi al oamenilor de artă
şi cultură din ţara noastră.
Acad. Ion Jalea a susţinut comunicarea Brâncuşi şi specificul naţional, arătînd
că Brâncuşi reprezintă pentru arta sculpturală modernă forţa şi talentul poporului
Tomân.
Dintre comunicările mai importante s-au reţinut : Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
Brâncuşi — organizarea modernă a spaţiului, în care Domnia sa ajunge la concluzia
că Marele sculptor a fost cu adevărat un demiurg al artei secolului XX. Pe aceeaşi
tradiţie trainică s-a situat şi cunoscuta critică de artă şi prietenă a marelui dispărut,
Carola Ghiedion-Welcker (Elveţia), Brâncuşi, spirit tutelar al sculpturii moderne ;
precum şi Florence M. Hetzler (SUA) Brâncuşi: Monumentul meditaţiei din Indore,
India, comunicarea a fost însoţită de instructive diapozitive ; Prof. Vasile Drăguţ a
vorbit admirabil despre izvorul de inspiraţie care se află în marea nesfîrşită a etnosului strămoşesc : Tradiţie — model — perfecţiune în opera lui Brâncuşi.
Pe aceeaşi linie a spiritualităţii româneşti s-au situat şi comunicările : V. G.
Paleolog, Aspecte din opera labirintică a lui Brâncuşi; Dan Grigorescu, Brâncuşi în
şi spiritul literaturii moderne; Titus Mocanu, Semne originale în creaţia lui Brân
cuşi ; Elena Udrişte, Elemente de istorie, etnografie şi artă populară în operele lui
Brâncuşi de la Tîrgu Jiu ; At. Barbosa, Brâncuşi şi clasicismul elin — eternitate şi contigenţă; Pierre Rouve (Anglia), Brâncuşi: renaşterea Trans-renaşterii europene ;
W illiam Tucker (Canada) Comunicarea asupra lui Brâncuşi prezentată prietenilor
Galeriei Tate de la Londra, la începutul acestui an.
O altă serie de comunicare a cuprins exegeza operei lui Brâncuşi. Printre
acestea enumerăm : Max M. Bill (Elveţia), iniflueniţa lui Brâncuşi «asupra concepţiei
mele în-sculptură; Ion Frunzetti, Brâncuşi — etapă necesară în evoluţia sculpturii
moderne; Corrado Maltese (Italia), Imagine şi formă în oprea Iui Brâncuşi; Radu
Bogdan, «Rugăciunea» şi semnificaţia ei în opera lui Brâncuşi; Edgar Papu, Artistul
păstor; Adrian Gheorghiu, Geometrie, sculptură, arhitectură la Brâncuşi; Margit Staber (Elveţia), Brâncuşi şi consecinţele pentru arta concretă ; Tretie Paleolog, Amena
jarea căii sufletelor eroilor în spiritul lui Brâncuşi; Cik Damadian, Introducere la
analiza structurală a operei brâncuşiene ; Anton Damboianu, Structuri ale imagina
rului la Brâncuşi; Ştefan Gheorghescu-Gorjan, Coloanele infinite ale lui Brâncuşi.
Cronologie şi evoluţie ; Mihai Nadin, Brâncuşi: perspectivă semiotică (Sculptura ca
instaurare de, semne) ; Radu Ionescm, încercare de lectură inedită a unor opere de
Brâncuşi; Dan Hăulică, Brâncuşi — puritate şi plenitudine; Theodor Enescu, Ideea
de monument în concepţia brâncuşiană etc.
In ceea ce priveşte viaţa lui Constantin Brâncuşi s-au ţinut comunicări şi con
sultaţii interesante. A stfel: Barbu Brezianu, Portret imaginar, a subliniat aspecte
deosebite din viaţa publică şi particulară a artistului, felul de manifestare, profilul
_
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sau moral, temperament etc.Natalia-Dumitrescu-Istrate şi Alex. Istrate (Franţa) l-au
descris pe Maestru în comunicarea : Nouă ani în preajma lui Brâncuşi. De atenţie
deosebită s-a bucurat comunicarea : Cîteva reflecţii asupra lui Brâncuşi fotograf, de
Marielle Tabart (Franţa).
în intervenţiile sale, P. I. David, invitat la aceasta sesiune, a făcut unele pre
cizări în legătură cu ajutorul dat lui Brâncuşi de către unii slujitori ai Bisericii stră
moşeşti în vederea formării sale artistice. Pentru prima oară, asistenţa a aflat că
există în Arhiva bisericii «Madona Dudu» din Craiova acte doveditoare ale ajutoa
relor date de biserică lui Constantin Brâncuşi.
Slujirea lui Constantin Brâncuşi la Capela română din Paris a fost altă surpriză
plăcută pentru onoratul auditoriu.
în sfîrşit, comunicările prezentate au relevat noi valenţe ale creaţiei marelur
sculptor român, actualitatea ei în mişcarea artistică de idei a lumii contemporane,
modul în care, în cadrul operei sale, naţionalul şi universalul ajung la o unitate desăvîrşită, caracterul profund al artei brâncuşiene.
*
Colocviul a luat sfîrşit cu o interesantă considerare, un eseu complet asupra im
portanţei operei lui Brâncuşi pentru arta românească şi cultura universală, susţinută
de către cunoscutul om de cultură, prof. dr. doc. Mihnea Gheorghiu, preşedintele
Academiei de Ştiinţe sociale şi politice a R. S. România.
în continuare, Domnul Mihnea Gheorghiu a mulţumit tuturor celor prezenţi pen
tru participarea la această reuniune, prin care patria artistului, critici, eseişti, artiştK
şi admiratori, au ţinut să marcheze anul memorativ Brâncuişi, inclus, aşa cum am mai
arătat, şi în calendarul UNESCO.
Prin organizarea acestui colocviu internaţional, Academia Română, Academia
de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. S. România, Uniunea Artiştilor Plastici din România,,
precum şi Comisia Naţională a R. S. România pentru UNESCO au cinstit cum se
cuvine Centenarul naşterii lui Brâncuşi.
După încheierea sesiunii, oaspeţii străini şi români, participanţi la acest colocviu
au făcut o excursie de studii şi documentare în ,ţară, la faţa locului, şi mai ales' las
Tîrgu Jiu, pentru a admira opera lui Brâncuşi în care sînt încorporate talentul, inspi
raţia şi voinţa artistului.
Sesiunea ştiinţifică internaţională «Brâncuşi în arta secolului XX» (15— 18 sep
tembrie 1976) se înscrie printre evenimentele culturale de seamă ale iubitorilor de
artă brâncuşiană din ţară şi de peste hotare.
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«Centenarul Brâncuşi, 1876— 1976»

Participanţi la Sesiunea internaţională «Centenarul Brâncuşi», de la stînga la dreapta :
Diac. P. I. David, Prof. V. Paleolog şi Prof. univ. dr. doc. Zoe Dumitrescu-Buşudenga

NOI RĂDĂCINI ALE CIVILIZAŢIEI STRĂBUNE
Unul dintre factorii determinanţi ai cercetării originii noastre şi ai prezenţei:
noastre permanente aici, în vatra strămoşească, este -arheologia. Vom prezenta, în
continuare, cîteva descoperiri sau fire de istorie adînc-înfipte în civilizaţiile stră
bune, cu milenii în urmă.
In
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A LE P A T R IE I NOASTRE

•
Cetatea getodacică de la Cetăţeni (jud. Argeş). Pînă nu de mult nu se ştia
că în zona subcarpatică de miazăzi există vestigiile unor cetăţi geto-dacice forti
ficate cu ziduri de p iatră; erau cunoscute doar cele de dincolo de munţi. Astăzi
cunoaştem astfel de cetăţi în Oltenia, Muntenia şi Moldova. Printre cele muntene se
află aşezarea şi cetăţuia de la Cetăţenii din Vale, jud. Argeş.. Aici a fost un centru
politic, militar, economic şi spiritual; reşedinţa unor căpetenii geto-dacice. O Davă,
deocamdată anonimă, ce a dăinuit din al treilea veac înaintea erei noastre pînă în
al doilea veac al timpurilor noastre. Un bogat emporium unde se strîngeau produse
din aşezări învecinate sau mai depărtate prin schimburi intertribale. între anii
280—180 î.Hr. se importau amfore cu vinuri, mai rar cu uleiuri, din insulele greceşti,,
de la Rhodos, Cos şi Cnidos, cum ne arată ştampilele de pe torţile lor. Se aduceau
şi vinuri indigene din podgorii ce vor fi fost unde sînt cele de astăzi. Erau transpor
tate în amorfe de provenienţă locală, imitînd pe cele rhodiene. Pe torţile acestora
se aflau, în genere, ştampilate semne geometrice. Tot din Grecia provin vase de
lux, mărgele colorate şi podoabe de aur.
Cetăţuia este situată în partea stîngă a rîului Dîmboviţa la peste 700 metri
înălţime, fortificată prin ziduri de piatră groase de 2 pînă la 2,50 m. Terasele în ăl
ţimii ca şi cele de pe malurile rîului au fost locuite. Datorită schimburilor economice
s-au găsit aici şi monede bătute de geto-daci după modelul celor macedonene din
veacurile III— II î. Hr.f monede ale cetăţilor pontice indioînd legăturile comerciale cu
aceştia şi, în sfîrşit, în secolul I î. Hr. monede repuiblicane, romane. Astfel s-a des
coperit aici un tezaur alcătuit din 127 monede de argint, printre ele fiind şi un denar al lui L. Cassius Longinus din anii 50. Pe această monedă este scrijelit în mod
clar cu litere latine majuscule cuvîntul PETR o denumire ce fără de vrere ne rea
minteşte de Petrodava, aşa cum o altă inscripţie MARK pe un fragment ceramicgeto-dacic găsit la Ocniţa-Vîlcea, aminteşte de Marcodava ambele aşezări menţio
nate de Ptolomeu. Faptul că s-au mai descoperit inscripţii cu litere latine majuscule
la Grădiştea Muncelului şi la mai sus menţionate Ocniţa, denotă că o parte din
populaţie folosea scrierea; la început prin caractere greceşti şi unele semne alfabetiforme, cum ne arată recente descoperiri de la Cetăţeni mai tîrziu prin alfabetul
grecesc şi cel latin. Prezenţa alfabetului latin ne face să întrezărim pătrunderea
culturii romane în Dacia încă din cursul secolului I î.Hr.
Datorită altei monede republicane romane, descoperită de data aceasta în ce
tăţuia din vîrful muntelui, cunoaştem data şi cauza, cînd şi de ce a intervenit o
schimbare în viaţa aşezării de la Cetăţeni. în cuprinsul unei locuinţe-turn databilă
după ceramică în secolul II î.Hr. şi începutul secolului următor, s-a constatat pre
zenţa a două nivele de locuire ; peste unul s-a aşternut zidăria turnului, suprapusă,
la rîndul ei, de arsură, cenuşă şi cărbune, provenind de la incendierea suprastruc
turii de lemn, care s-a prăvălit în interiorul turnului. Aici s-a găsit ceramică şi o>
monedă de argint puternic arsă, emisă în anul 88 î.Hr. a lui Q. Titus.
După distrugerea cetăţii şi a locuinţei turn, viaţa a continuat aici fără întrerupere.
Reamintim faptul că în necropola suprastructurii de la Cetăţeni s-a găsit, în
tr-un mormînt de incineraţie, rămăşiţele unei cămăşi de zale de fier împodobită cu
aur. Zale ce vor fi fost purtate de o căpetenie locală, ele putînd fi datate, ca şi alte*
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^obiecte din mormînt, în jurul anului 70. Mormîntul despre care este vorba este în
cadrat de o vastă construcţie de piatră ai cărei pereţi reamintesc tehnica de edifi
care a zidurilor cetăţii (Revista Magazin din 31.MVII.1976).
•
Ler-împărat din neamul strămoşilor noştri. — Hai Leru-i Ier... este urarea
care predomină în multe colinde pe întreg teritoriul patriei noastre. Desigur, semni
ficaţia lui Ler de atunci nu mai coincide cu cea de astăzi, totuşi s-a păstrat tradiţia
despre acest împărat şi unele însemnări istorice şi mai ales descoperirile arheologice
^confirmă — şi aceasta este foarte important — existenţa sa aşa cum preciza Dl.
Prof. D. Tudor.
#
Din negura îndepărtată a veacurilor se păstrează pînă azi în lumea satelor din
•cîmpia românâţeană o frumoasă legendă denumită în folclorul nostru povestea Dom
nului de Rouă. Cel care a înregistrat-o în scris, pentru prima dată, a fost Dimitrie
Cantemir. învăţatul domnitor o aflase de la Preda Stambol, român din Ţara Mun
tenească, refugiat şi el la «Tîrgul Charcovului, unde din mila împărătească era
.•satnic».
«Legenda spune că în cetatea Celeiului de lîngă bălţile Dunării, pe vremea lui
Novac cel Viteaz, trăia ferit de razele topitoare ale soarelui Domnul de Rouă.
Tînărul prinţ părăsea ascunzişurile întunecoase ale cetăţii numai în taina nopţii
•adinei, ca să călătorească vijelios pe Drumul de piatră, numit şi Drumul lui Troian.
■Calea pornea de pe malul fluviului către valea carpantină a Oltului. Dar roibul îl
purta în spate pînă la Curţile lui LER împărat, zidite în cetatea Antina de la satul
Reşca, unde îşi întîlnea iubita. Fiica împăratului era straşnic păzită, noaptea de
gărzi, iar ziua de raza «Sfîntului Soare» îndrăgostit şi el de această zînă pămînteană. De Lună şi Luceferi nu se ferea Domnul de Rouă, fiindcă razele lor nu-1 to
peau, ca ascuţişul primelor seînteieri ale Soarelui. Pînă să iasă geana primelor zori tale
dim ineţii: Domnul de Rouă trebuia să facă calea întoarsă la cetatea Celeiului, fericit
*de întîlnirile lui nocturne cu fiica lui Ler. Dar într-o noapte deşi avertizat de bătaia din
copită a roibului, prinţul a zăbovit prea mult în braţele adormitoare ale domniţei.
•Cînd, în grabă a ieşit pe poarta tainică din zidul de răsărit al curţii lui Ler,. razele
soarelui nemiloase i-au lovit din plin întreaga făptură. Domnul de Rouă s-a topit şi
s-a transformat pe dată în pîrîiaşul Potopin care încinge şi azi rîpa dintre soarerăsare a cetăţii Antina».
Cercetările arheologice au dovedit că din frumoasa poveste a Domnului de Rouă
se pot desprinde unele realităţi istorice. Dacă prinţul călător din noapte, domniţa pă
zită la Antina, poate şi Ler împărat sînt personaje din domeniul miturilor, în schimb
■cele două cetăţi şi legendarul drum de piatră există şi azi. Aceste trei vestigii rămase
de la romani nu-şi mai arată însă măreţia de odinioară, din cauza distrugerilor prici
n u ite lor de oameni şi de natură.
Pe vremea lui Cantemir, zidurile lor şi pietrişul căii romane se arătau în chip
■impresionant la suprafaţă.
Cele mai vechi mărturii despre ele le avem de la călătorul italian Luigii Ferdinando' de Marsigli, colonel de geniu în armata austriacă. în anul 1691, el trece Du
nărea la Celei (oraşul Corabia), unde descrie şi schiţează planul unei puternice forti
ficaţii. Cercetările arheologice din ultimele patru decenii au identifiat acolo cetatea
Sucidava, azi celebră prin unele clădiri, ca «fîntîna secretă», bazilica creştină ş.a.
Localnicii vorbesc şi azi de tunele, «sub cetate», unde ar fi stat ascuns, ziua, Domnul
de Rouă.
De la Celei, spune Marsigli: «începe un drum pavat cu pietriş» ce duce la ceta
tea Antina şi în Transilvania». Acesta este drumul legendarului prinţ îndrăgostit,
construit de romani între Sucidava şi Romula Malva, adică cetatea Antina de la Reşca
(jud. Olt). Secţiuni făcute de arheologi arată că drumul a fost lat de 5,50—6 m. era
lucrat cu pietriş aluvionar, bombat la mijloc şi cu şanţuri laterale. Romanii l-au
reparat în mai multe rînduri. Ultima restaurare datează din anul 328, aşa cum dove
deşte o inscripţie latinească aşezată în marginea lui de către împăratul Constantin cel
Mare. Drumul de piatră al lui «Troian» s-a folosit pînă acum un veac cînd a fost
înlocuit cu şoseaua modernă dintre Corabia şi Caracal. Pe el au mers în 1848 revolu
ţionarii de la Islaz, după ce în noaptea de 9 spre 10 iunie au dormit în bordeiul lui
-Popa Şapcă din Celei. Odată cu arătura adîncă a tractoarelor, drumul a început să
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dispară, dar poate fi urmărit după urma de pietriş ce apare albă la suprafaţa solului.
Cît priveşte cetatea Antina, în afară de menţiunea lui Cantemir, o mai întîlnim
în hărţile şi însemnările multor călători din secolele X V II— X V III (Anton Maria del
Chiaro, Const. Stolnicul Cantacuzino, Generalul Baur ş.a.).
Ajuns la Reşca, între ruinele Antinei, Marsigli relatează că : «ceea ce este de
admirat în primul rînd, sînt mai multe forturi construite din cărămidă imprimată cu
fig u ri: «Pe atunci zidăria acestor fortificaţii se ridica mult deasupra solului, în m ij
locul unui imens cîmp de ruine. Pe schiţa călătorului italian se reproduc numai trei
cetăţi patrulatere. Aruncînd o simplă privire asupra schiţei lui Marsigli, ne putem da
seamă că aceste zidării sînt de identificat cu Curţile lui Ler împărat din relatările lui
Preda Stambol. Prin forma lor se aseamănă cu nişte uriaşe curţi pentru adăpostit pala
te, impresinante acum trei secole cînd zidăria li se mai păstra pe o înălţime de cîţiva
metri.
Cine vizitează azi Reşca, vatra oraşului Romula-Malva şi Antina din legendă, nu
mai zăreşte nici o urmă din falnicele zidării de odinioară. Dar săpăturile arheologice
din ultimii ani au dat de temeliile acestor mitice curţi. Cele mici, pătrate, au funcţio
nat pentru protecţia trupelor romane, iar cel mare din centru, servise ca loc de adă
post pentru instituţiile şi populaţia bogată din oraşul roman. Cele «trei curţi» la rîn
dul lor, fusese protejate de o a patra întăritură de zid, care închidea o suprafaţă de
64 ha ce reprezenta întreaga arie locuită a Romulei (o întăritură absentă pe schiţa
lui Marsigli).
Cît priveşte identificarea lui Ler împărat, pomenit şi în colindele de Anul nou,
s-au dus lungi discuţii între istorici, arheologi, filologi şi folclorişti. Cei mai mulţi
s-au gîndit la împăratul Galerius (293—311). Mama acestuia trăise în oraşul Romula
(al cărui nume îl şi purta) şi fusese păstoriţă. în anul 245 cînd carpii de pest Olt au
atacat Dacia sudică, ea s-a refugiat
peste Dunăre, ducînd în pîntece pe viitorul
împărat Galerius. Descoperirile arheologice recente dovedesc că pe timpul domniei
lui Galerius, imperiul controla întreaga zonă de cîmpie romănăţeană şi că la RomulaMalva se reînfiripase viaţa romană, după evacuarea Daciei de către Aurelian. Poate
că acest Galerius s-a interesat de locul de baştină al părinţilor săi, dar ca să fi locuit
mult timp la Romula-Malva nu avem încă dovezi arheologice. După avizul unor fol
clorişti, din numele lui s-ar fi păstrat în legendele şi colindele romănăţene doar ultima
parte — ler, prin care s-a' ajuns la Ler împărat.
•
Enigma celor doi delfini de pe o mască din bronz romană. — în ultimul timp,
Capitala a intrat într-o fază acută de cercetări arheologice, iar printre piesele desco
perite se înscrie şi masca din bronz cu doi delfini. Iată ce părere are cunoscutul arhe
olog Dinu V. Rosetti :
în magistrala sa lucrare «Istoria Bucureştilor», G. I. Ionescu-Gion, postula pre
zenţa unor aşezări preistorice pe înălţimile şi terasele rîurilor şi lacurilor bucureştene,
prezumţii confirmate ulterior prin numeroase descoperiri. Acelaşi autor se întreba dacă
pe aceste meleaguri nu au fost şi aşezări din epoca romană, referindu-se la unele
vestigii găsite la Pantelimon. Scria istoricul bucureştean de la sfîrşitul secolului trecut
referindu-se la o aşezare dacică menţionată de Ptolomeu : Văzut-a Sulzer (secretarul
lui Alexandru Ipsilanti) înainte de 1780 ceva ruine... care să-l îndrituiască a zice că
Bucureştii se află zidiţi cam acolo unde a fost odinioară bătrînul Pinum ?». Unii isto
rici au plasat această localitate în Tracia, alţii în sud-vestul Munteniei, însă identi
ficarea ei precisă n-a fost încă lămurită."
în faza actuală a cercetărilor cunoaştem pe meleagurile bucureştene urme a
numeroase aşezări geto-dacice, într-unele viaţa dăinuind şi după cucerirea Daciei de
către romani. De exemplu tezaurul de la Herăstrău descoperit întîmplător şi datînd
din secolul al II-lea î.Hr. Paftale şi brăţări de argint, un vas tot de argint şi 58 de
monede ce imitau tetradrahmele din Thassos, alcătuiau tezaurul. Hazardul a oferit
istoricilor şi alte asemănătoare surprize, dintre care semnalăm «comoara» găsită în
tr-un vas de pămînt ce conţinea 299 monede de argint din secolele IV —III î.Hr. Erau
imitaţii dacice după tetradrahmele lui Lysimach, regele Traciei şi au fost găsite la
hotarul comunelor Bragadiru şi Vîrteju.
/
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Cu prilejul cercetărilor întreprinse sub conducerea noastră în aşezarea din ca
pătul străzii «Zidurile dintre Vii», în spatele gării Obor, pe marginea lacului Fundeni!
am dat peste numeroase piese din epoca de bronz. De asemenea, pe malul dinspre
vest al lacului Tei, pe unde trec astăzi străzile Caroteni, Glucozei, Barbu Văcărescu
erau urme de vieţuire din aceeaşi epocă. Aici, mai tîrziu, în epoca fierului, aşezarea:
a fost întărită în partea de miază-zi printr-un şanţ şi o palisadă de către geto-dacif.
ce au locuit-o începînd din veacul al III-lea î.Hr. N-ar fi "exclus ca la Tei să fi fost
şi un sanctuar, supoziţie datorată prezenţei aici a doua statuete de bronz reprezentînd:
pe Apollo şi pe Venus, precum şi a unei pecete de lut şi fragmente ceramice dintr-un
vas ce purta întipărită pe el o scenă de cult. în aceeaşi regiune s-a găsit şi un vîrf
de stindard sau de baldachin, tot din bronz, în formă de cap de acvilă precum şi
monede geto-dacice şi romane cele din urmă emise între anii 161—249.
în nord-estul cartierului Militari, pe malul drept al Dîmboviţei, acolo unde local
nicii denumeau terenul ddept «cîmpul lui Boja» s-a descoperit o altă aşezare cu un
inventar asemănător epocii respective de la lacul Tei. Săpăturile întreprinse de cer
cetătorii de la Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti au scos la lumină fragmen
tele unui vas de lut purtînd amprentele unor mici ştampile ornamentale ca şi întipărirea unei peceţi înfăţişînd o scenă ce-1 reprezintă pe fiiil lui Dionisos purtînd dea
supra capului discul solar.
Dar cea mai interesantă descoperire s-a făcut în cartieriil Giuleşti, nu departe de
străzile Cărămidăriei şi Carierei. Pe teritoriul unei vechi exploatări de nisip şi pietriş
s-a dat peste mormântul unui călăreţ din armata romană, mormînt ce conţinea un
inventar foarte valoros din punct de vedere istoric. Aici s-a găsit o placă de bronzr
ce provenea de la harnaşamentul unui cal, apărînd fruntea animalului, placă avînd în
partea superioară două capete de femei, faţă în faţă, mai jos fiind 'înfăţişate.
De asemenea, fragmentul unei plăci groase de bronz ce conţine o inscripţie
latină, un topor de luptă şi fragmentul unei spade, ambele de fier, precum şi o andrea
de bronz şi cîteva monede romane. Toate aceste piese au făcut parte din colecţia
inginerului Dumitru Leonida, astăzi fiind expuse la Muzeul de istorie al Republicii
Socialiste România.
/»
Demn de reţinut etse faptul că o placă de bronz pentru apărătoarea frunţii ca
lului, asemănătoarea cu cea descoperită la Giuleşti, a fost găsită la sud de oraşul
Regensburg, cele două piese părînd a proveni din acelaşi atelier situat, după unii, pe
un mal al Dunării de Jos, în Tracia sau pe litoralul Mării Negre. Unele analogii ale
decorului acestor plăci se regăsesc la ornamentele cailor cavalerilor sarmaţi întru
chipaţi pe Columna Traiană. în acest sens amintesc că în săpăturile arheologice de
la Militari s-au găsit plăci de bronz aparţinînd unei cămăşi de zale romane.
Şi, pentru că am amintit despre mormîntul roman de la Giuleşti, semnalez că
cercetînd exploatarea de pietriş şi nisip de aici am identificat o reţea de conducte
formată din numeroase cupole, clădite din cărămidă şi prevăzute cu orificii, instalaţie'
din secolele X V II— XV III, cu ajutorul căreia se capta apa din nisip, apă ce era trans
portată prin conducte, spre Piaţa Victoriei.
După toate probabilităţile, Bucureştii au fost în antichitate un important centru
a cărui denumire s-a pierdut în negura vremurilor. Să fi fost oare, aşezarea dacică
Pinum ? Răspunsul va fi elucidat, poate, în viitor, aşa cum vor fi lămurite şi alte pro
bleme legate de trecutul mai îndepărtat al oraşului de pe Dîmboviţa, pe teritoriul
căruia arheologii au identificat pînă în prezent peste 20 de puncte locuite încă în
urmă cu două milenii de strămoşii noştri geto-daci.
Referitor la cetatea dacică numită Helas (Bucurie, Bucur) ni se pare bine-venit
a face trimitere şi la studiul arheologului Carmen Bogdan publicat în «Biserica Orto
doxă Română».
în ceea ce priveşte simbolul celor doi delfini nu este exclus să fie creştin, fiindcă
asemenea exemplare s-au mai descoperit şi la Romula-Malva (A se vedea pe larg re
vista «Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1975, fig. 52).
Noi descoperiri la Sucidava. — Cetatea Sucidava este o veche aşezare roma
nă, situată pe malul Dunării, la jumătatea drumului dintre actualele localităţi dobro
gene Dunăreni şi Rasova. încă din anul 1969, cînd cetatea a devenit un important
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şantier arheologic, specialiştii au scos la iveală material privind istoria patriei noastre.
Săpăturile efectuate în acest an au dus la noi descoperiri, despre care a relatat Prof.
Constantin Scorpan, cercetător la Muzeul de arheologie din Constanţa : «Dintre ulti
mele noastre descoperiri, o importanţă deosebită prezintă un număr de opt pietre
funerare cu basoreliefuri datate din secolele II, III şi IV. Aceste pietre poartă inscrip
ţii în limba latină. Recentele săpături arheologice au dus totodată la descoperirea părţii
principale a cetăţii Sucidava, poartă flancată de două turnuri, apeducte şi instalaţii de
canalizare. Adăugate descoperirilor din anii precedenţi (ziduri şi turnuri de apărare,
lespezi din piatră, ceramică lucrată de mînă cu ornamente daco-gete după forma vase
lor romane, cărămizi şi ţiglă romane etc.), toate aceste urme sînt dovezi grăitoare ale
existenţei populaţiei romanizate pe meleagurile Dobrogei de astăzi».
• Mormintele dacice de la Teleşti-Gorj. — Cercetătorii de la muzeul judeţean
din Tîrgu Jiu au făcut recent săpături de sondaj în preajma cetăţii dadice de la Vîrţ
— azi pe teritoriul comunei Teleşti. între altele au fost descoperite două morminte de
incinerare — de bărbat şi de femeie. în mormîntul bărbatului s-a descoperit^ o lance
bine conservată şi o sica — cunoscuta şi temuta armă dacică încovoiată. în mormîn
tul femeii au fost găsite mărgelele şi un fragment de fibulă de bronz.
• Urme ale strămoşilor la Stolniceni (Vîlcea). — Pe şantierul arheologic de la
Stolniceni — Vîloea au fost scoase la iveală importante piese arheologice, de la înce
putul erei noastre. Printre noile descoperiri se numără un grup
de terme mari, a
căror construcţie datează de la jumătatea secolului II. Un alt grup de terme mici
(construit în secolul III), ceramică dacică, materiale de construcţie autohtone, trei
opaiţe romane ,două monede romane, ştampile ale legiunii a V-a Macedonica, aplicate
pe cărămizi şi multe alte piese-document constituie dovezi preţioase privind istoria
veche a acestei aşezări.
• Locuinţe din epoca lui Burebista. — La începutul lui septembrie, pe şantierul
arheologic de la cetatea geto-dacică Cîrîomăneşti (Buzău) condus de arh. dr. Mircea
Babeş a fost descoperit un fragment de ceramică pe care se află imprimat în relief
portretul marelui rege geto-dac, Burebista, încadrat într-un oval. Identificarea portretu
lui aparţine profesorului Vasile Drîmbocianu, arheolog la Muzeul judeţean de istorie
şi colaborator apropiat al dr. Mircea Babeş, la săpăturile arheologice. Argumentele
care l-au condus la această concluzie se bazează pe faptul că acelaşi portret a mai
fost identificat pe diferite obiecte, şi în alte cetăţi dacice: la Herăstrău (pe două
talere de argint); la Vălenii de Munte (pe două fibule de argint), în tezaurul de la
Coada Malului, în Transilvania şi la Bălăneşti.
Relieful reprezintă un bust de bărbat în puterea vîrstei, cu barba rasă şi părul
scurt, umerii laţi,v îmbrăcat în armură cu umerare din piele sau metal. Astfel că des
coperirea de la Cîrîomăneşti confirmă că şi acest teritoriu s-au aflat în perimetrul re
gatului dac al lui Burebista — momentele de locuire ale localităţilor fiind din seco
lul I î.Hr.
• Păstrarea tradiţiilor în preocupările dacilor. — în cadrul cercetărilor arheolo
gice desfăşurate în acest an la Bărboşi, sub conducerea cercetătorului principal Silviu
Sanie, de a Institutul de istorie şi arheologie al Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi
şi a prof. Ion T. Dragomir, directorul Muzeului judeţean de istorie Galaţi, au fost
dezvelite, pe teritoriul importantului castru roman de aici, noi locuinţe dacice datînd
din secolele II— III. Numeroase vestigii — ziduri din piatră, ceramică romană de foar
te bună calitate, obiecte de cult din bronz, marmură şi ceramică, obiecte de uz cas- '
nic, arme etc. — aduc mărturii importante privind convieţuirea dacilor cu romanii.
Descoperirea amplasării locuinţelor 'pe terase succesive, precum şi a unui volum
important de ceramică dacică în interiorul caselor atestă păstrarea, totodată, de către
daci a tradiţiilor şi obiceiurilor lor specifice.
• Convieţuire între daci şi romani. — în cadrul săpăturilor arheologice desfăşu
rate pe teritoriul castrului roman de la Bărboşi (Galaţi) au fost indetificate patru lo
cuinţe dacice şi mai multe morminte. Locuinţele datează din ultimele decenii ale
secolului al II-lea î.Hr. şi începutul celui de-al III-lea. în interiorul acestora au fost
găsite obiecte de ceramică romană şi dacică. Prezenţa pieselor de armament specific
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authoton atestă faptul că dacii din castru făceau parte dintr-o miliţie locală ataşată
unităţilor militare romane. Obiectele descoperite atestă, de asemenea, practicarea unor
îndeletniciri ca ţesutul şi pescuitul.
ÎN PĂRŢILE DE DINCOLO DE MUNŢI (TRANSILVANIA)

•
Tezaurul romano-bizantin de la Tăuteni (jud. Bihor). — Pînă nu de mult Tran
silvania părea că nu posedă tezaure şi urme romano-bizantine şi iată că de la o vreme
noi descoperiri, noi date, completează perioadele aşa-zise întunecate ale strămoşilor
noştri daci şi romani, dacoromani şi bizantini de pe pămîntul Transilvaniei. Mărturii
ale acestei civilizaţii se găsesc în Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, obiecte găsite
în urma săpăturilor arheologice şi identificate ca aparţinînd secolelor IV—V,
. în acest sens Dl. Sever Dumitraşcu, directorul Muzeului Ţării Crişurilor a pre
cizat : «în Patimoniul Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea au intrat în 1973, prin
donaţii, cercetări şi parţial prin achiziţii, mai multe tezaure monetare : tezaurul de
monede de tip Dyrrhacium şi Apollonia de la Tăşad, tezaurul de monede dace de la
Sînnicolaul Român, găsit de săteni în marginea unei aşezări din vremea celei de a
doua vîrste a epocii fierului, tezaurul de monede feudale din secolul al XlV-lea găsit
într-o lutărie de pe teritoriul satului Batăr.
Importantă este însă îmbogăţirea patrimoniului său arheologico-istoric cu teza
urul de vase de argint de la. Tăuteni-Bihor. Localitatea este cunoscută în literatura
arheologică din perioada interbelică prin depozitul de bronzuri găsit întîmplător în
hotarul acestui sat şi publicat ulterior de prof. Vladimir Dumitrescu în revista «Dacia»,
ctitoria lui Vasile Pârvan.
Tezaurul descoperit în 1970 la Tăuteni a cărui restaurare a durat un timp mai
îndelungat constă din două căni de argint romano-bizantine, datînd din sec IV —V.
Prima este o cană lucrată din foiţă de argint (de 1,2— 1,5 mm) bătută din inte
rior spre a fi decorată în exterior cu personaje mitologice din care s-a mai păstrat o
frumoasă reprezentare a zeiţei Atena, a lui Poseidon cu nelipsitul său trident şi alte
fragmente din decorarea registrului central. Figurile registrului inferior şi superior
redau scene marine sau păsări. Pe talpa piciorului au fost imprimte prin puncte fine
două semne al căror rost şi înţeles nu-1 cunoaştem.
Cea de a doua cană de argint, mult mai înaltă decît prima de o somptuozitate
rar-întîlnită a fost lucrată în aceeaşi manieră cu prima fiind însă şi aurită cu pole
ială subţire.
Cana a fost armonios ornamentată, în cinci registre, cu motive mitologice. De
o valoare artistică inestimabilă sînt ornamentele registrului central, redînd scenele
unei baccanalii ,cu mai multe personaje: Bacchus, cu pantera, un Apollo (?) bachante şi satiri cîntînd din diferite instrumente şi un grup plin de prospeţime şi amu
zament dionisiac : un silen şi un satir, ţinîndu-se de după umeri în cortegiul vesel
şi pitoresc udat cu vin şi, în aparenţă, lipsit de orice griji cotidiene. Pe piciorul cănii
înalte, din argint aurit, se află o inscripţie cu mai multe semne, unele recognoscibile
ca greceşti obţinute %prin imprimarea în argint a unor puncte fine, inscripţie, foarte
probabil, legată de scenele de veselie ale registrului central : nu-i exclusă o melopee sau incantaţie rituală antică, din lumea orientală-elenistică a Imperiului roman de
Răsărit. Inscripţia a fost imprimată, poate, chiar de meşterul care a executat cana.
O a doua inscripţie, compusă din mai multe semne, foarte probabil rune, a fost
scrijelită pe talpa piciorului cănii, de jur împrejur. Parţial, semnele nu se mai zăresc
cu uşurinţă deoarece au fost «martelate» în condiţii încă necunoscute. Această inscrip
ţie pare a fi mult mai tîrzie.
Tezaurul de vase de argint de la Tăuteni-Bihor din sec. IV — V se înscrie în seria
descoperirilor din aceste secole : Simleul Silvaniei, Apahida, Conceşti, Pietroasa. Unele
dintre vasele tezaurelor de la Apahida (două căni somptuoase de argint), de la Con
ceşti (o amforă decorată cu scene mitologice, cu platou şi o sită) ca şi cana de aur
din tezaurul de la Pietroasa îşi găsesc asemănări demne de luat în considerare în
cănile descoperite la Tăuteni-Bihor.
Cui au aprţinut aceste căni este greu de precizat în stadiul actual al lucrărilor.
Originea lor, după părerea noastră, este sudică, est-mediteraneană, chiar constantino-
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politană. Ajunse — prin donaţie sau schimb sau în alte împrejurări la nordul Dunani,
în lumea autohtonă şi neautohtonă, cănile au servit la ospeţele vreunui şef de trib şi
apoi au fost îngropate în împrejurări necunoscute, poate rituale.
In acest sens menţionăm că vestitul Priscus Panites, sol bizantin la curtea lui
Attila, relatează că atît el cît şi alţi soli din Imperiul roman de răsărit (romano-bizan
tin) sau din Imperiul roman de apus, donau lui Attila, soţiilor şi mai marilor de la
curtea sa, printre altele, căni şi vase de argint. N-ar fi exclus ca după moartea lui
Attila, în fuga lor spre răsărit, unii din foştii săi mari-slujbaşi şi luptători să se fi
împotmolit în codrii din jurul localităţii Tăuteni, pe valea Bistrei, afluent al Bacău
lui, la poalele Munţilor Plopişului, îngropînd tezaurul.
Importantă rămîne această descoperire, prin valoarea sa artistică, muzeală, isto
rică, arheologică, lingvistică şi mai -ales prin faptul că ea ne vorbeşte de relaţiile
lumii autohtone şi migratoare din nord-vestul Daciei, cu lumea romano-bizantină,
în sec. IV —V.
Nu este exclus ca (provenienţa vaselor de cult să fie tot /Pietroasa, In acele
ateliere, de la Budureasa, unde se (turnau mai tîrziu şi vase de cult creştin — Discul
lui Paternus etc. (Pe larg în «Studii teologice», X X V II (1975), nr. 1— 2, ip. 166— 167).
Continuitatea populaţiei daco-romane şi române sec. II—X. — De o impor
tanţă covîrşitoare au fost descoperirile de la Alba Iulia cu ocazia restaurării cate
dralei romano-catolice din localitate. Edificiul catolic a fost ridicat pe ruinele unor
locuinţe de veacuri şi -a unei rotonde creştine bizJantine înainte de venirea migratorilor.
Din informaţiile directe ale arheologilor şi din presa cotidiană se reţine fajptul
că populaţia autohtonă a avut continuitate şi .a fost creştinată de timpuriu, încît
în veacurile V I— X deja avea locaşuri de cult şi cimitire creştine. Dar iată ce precizează
D1. Radu Heiiel, şeful şantierului arheologic de la Alba Iulia. «Semnalez că în cadrul
săpăturilor efectuate atît în catedrală cît ,şi în zonă s-au identificat vestigii ce aparţin
unor orizonturi culturale care corespund perioadei prefeudal’e şi celei feudale tim
purii. Putem afirma că, datorită acestor descoperiri, se deschid noi şi largi perspec
tive pentru cunoaşterea fenomenelor istorice petrecute în Transilvania, începînd din
perioada de după părăsirea Daciei de către administraţia romană şi pînă în cursul
secolelor >al X-lea şi -al Xl-lea. în .acest sens, de pildă, unele dintre descoperiri vin
să contribuie hotărîtor la rezolvarea problemei genezei feudalismului pe teritoriul
Transilvaniei atunci cînd demonstrează existenta în secolul >al IX^lea în bazinul m ij
lociu al Mureşului, a unei formaţiuni social-politice autohtone, structurată de o
populaţie eminamente romanică.
Pe lîngă resturile unor zidării masive aparţinînd amor construcţii romane din
secolele II şi III şi a unui 'bogat material ceramic şi litic la aproximativ 50 de metri
vest de catedrală s-a descoperit un mare val de pămînt, construit în prima jumătate
a secolului 'al II-lea. Acest val se suprapune resturilor unor locuinţe identificate la
adîncimea de 4,65 m faţă de actualul nivel de călcare, locuinţe ce au -aparţinut unei
aşezări rurale romane din primele două decenii -ale secolului amintit. Aici, pe lîngă
un bogat material ceramic roman, cercetătorii aveau să descopere şi o serie de
fragmente ceramice dacice, situaţia ca atare constituind, în ansamblu, cel mai vechi
document al convieţuirii şi continuităţii daco-romane după cuceriiea Daciei.
Aşa cum apar lucrurile, se observă că de amintitul val de pămînt s-au folosit
toate populaţiile ce s-au instalat î-ntre ruinele Vechiului Apulum, din secolul al
IV-lea şi pînă în secolul al XlII-lea, fapt cu totul ieşit din comun.
în cursul săpăturilor, atît în zona cercetată la vest de catedrală, cît şi în inte
riorul lăcaşului, s-au identificat o serie de piese ce dovedesc existenţa unei aşezări
din secolul al Vl-lea, aşezare aparţinînd unei populaţii romanice creştine aflate în
directe legături cu Imperiul romano-bizantin. Dar, dacă aceste descoperiri din secolul
al Vl-lea, marchează încă o dată continuitatea pe aceste meleaguri »a unei populaţii
romanice ce a evoluat cultural, cu mult mai bogată în semnificaţii şi cu excepţionale
valori istorice este dezvelirea unor locuinţe din secolul al IX-lea, aparţinînd culturii
Dridu. Locuinţele făceau parte dintr-o mare aşezare, incendiată pe la începutul seco
lului al X-lea.
•în contextul istoric al identificării acestei aşezări autohtone, o importanţă cu
totul deosebită a prezentat faptul că, în urma unor insistente cercetări, am reuşit
să demonstrăm existenţa înainte de secolul al Xl-lea a unui monument de certă
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origine bizantină. Este vorba de aşa-numita ROTONDA-BAPTISTERIU, lăcaş având
planul rotund şi absida altarului semicirculară, tip de edificiu cunoscut în 'acea eipocă
atît iîn Câmpia panonică şi Moravi-a cât şi lîn zona dintre Dunăre şi Marea Adriatică.
Prezenţa acestui monument proiectează o lumină cu totul nouă asupra istoriei
evoluţiei societăţii autohtone de origine daco-romană în Transilvania înainte de
secolul al Xl-lea, implicit a istoriei începuturilor feudalismului la noi în ţară.
în cursul ultimelor campanii, în umplutura unei locuinţe de tip Dridu am des
coperit şi cercetat un mare cuptor din piatră şi lut, aici găsind unelte din corn de
cerb şi os, precum şi ceramică de certă tradiţie romană.
Şirul descoperirilor a continuat prin identificarea unui mormînt din prima jum ă
tate a secolului al X-lea -avînd suprapusă la rîndul său fundaţia unui monument din
prima jumătate a secolului «al Xl-lea.
Identificarea în pămînt — in situ — a unei succesiuni de orizonturi culturale
romane şi romanice, datate >în mod sigur din secolul al II-lea şi pînă în secolul
al X-lea, va contribui la înţelegerea mai în adîncime a procesului continuităţii popu
laţiei autohtone, romanice în Transilvania.
Dabîca — cetatea lui Gelu Românul. — Tot o mărturie strămoşească în vechea
glie străbună a Transilvaniei sînt ruinele cetăţii Dabîca (jud. Hunedoara). Iată con
sideraţiile cunoscutului istoric D. Al/maş, un legătură cu această cetate, locuitorii ei
şi mai ales conducătorul ei, legendarul Gelu.
Binecuvîntată a fost pana acelui Anonymus, magistere Belae jegis notarius, care
ne-a păstrat numele lui Gelu Românul (quidam Blachus), duce sau voievod, trăitoi
în zorile secolului X. A ifost unul dintre eroii luptei pentru libertatea băştinaşilo..
de pe aceste pămînturi carpatine. Lupta lui a premers, cu mai mult detrei sute de
ani, bătălia de la Posada, din 1330. Şi s-a înscris ca una dintre cele dintîi bătălii
pentru existenţa şi afirmarea popoFului român în terra U'ltrasilvania. Scriu alte cro
nici despre cetatea Da'bîca, unde stăpîneau ducii sau voievozii români. Apoi comi
tatul s-a numit Dabîca, de la cetate, cum judeţul Neamţ şi-a zis aşa de la cetatea
Neamţului.
Dar au venit vremurile urgiei şi cetatea fost-a distrusă şi risipită, prin veacul
XV. Distrusă cu mînie ca să i se piardă şi amintirea. I s-a păstrat totuşi numele şi
legenda. Deşi, o vreme, prea îndelungată, stăpânii cei -străini au vrut, cu tot dina
dinsul, ca uitarea şi colbul să se aşeze peste semnele existenţei şi dreptăţii române.
Ci iată că la «cetate», pe o terasă cu pante abrupte în valea Lonei, la 10 km de Someş
s-au descoperit, în anii aceştia, semnele unei vechi aşezări omeneşti. A fost locuită
încă din epoca neolitică, din mileniul trei î.Hr.
Arheologii au găsit aici, în pămîntul acesta primitor şi 'bun, unelte de bronz
şi de fier, apoi urme de zidărie dacică şi resturi de civilizaţie romană. La acestea
s-au adăugat bogate urme din secolele IX — X I : cetate construită din lemn şi din
pămînt, apoi din piatră, obiecte de podoabă şi de cult de tip -bizantin, pinteni de fier,
poleiţi cu foiţe de aur, ceramică. O cetate mai veche decît cea de la Moigrad (Poarta
Meseşului) sau Sirioara.
Cu vremea, poate prin secolul X, cetatea Dabîca a fost întărită cu ziduri groase
de 3—4,5 m cu faţade din ciocuri fasonate -şi cu umplutură de nisip şi sfărîmătură de
piatră. Pe multe din aceste blocuri de piatră se află săpate acele «şanţuri babe»,
în «formă de coadă de rîndunică, pentru ifixat capetele unor 'bîme de lemn, ca să
lege faţadele zidurilor. Adică, aşa cum construiau strămoşii, acel murus dacicus.
Semn neîndoielnic că a existat aici ruina unei cetăţi dacice, una din acelea cu care
Deceba'l, «a întărit munţii». Şi că, în vremea organizării primelor formaţiuni statale
româneşti, a fost reclădită de cei care au avut m-a-re trebuinţă să se apere. Se vede
aici un fel de materializare a fenomenului etnic : colaborare şi topire între ceea
ce a fost dacic şi ceea ce au adus romanii, ca să rezulte poporul român.
Cronica şi legenda au păstrat cîteva date, legende şi amintiri. Iar hîrleţul şi
spaclul arheologilor au îndepărtat molozul şi noaptea nevoitei uitări şi au scos la
lumină încă o peremptorie dovadă a continuităţii şi luptei pentru libertate a popo
rului român. Căci, pe-aici, pe-aproape, a căzut ân luptă, eroic, Gelu Românul. A
stropit cu sîngele-i (fierbinte pămîntul acesta ce se voia slobod şi al băştinaşilor.
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•în balada «Moartea lui Gelu», Coşbuc şi-l închipuie pe Gelu smulgându-şi să
geata 'din piept, aşezînd-o pe coarda arcului şi, cu ultima fărîmă de putere, ţintind-o
în cei năpustiţi asupra-i. Şi se istinge rugind calul să-i sape mormîntul cu copita, iar
cu dinţii prinzîndu-1, să-l arunce în groapă. Dar nu se crede scos de istov din deve
nirea istorică. -Dimpotrivă : roagă murgul să-l anunţe, prin nechez, la ceasul primej
diei. Pietreîe de la Dabîca sînt acoperite de fum şi zgură. Dar graiul lor e limpede
şi sufletul lor 'luminos ca soarele.
• Un cimitir de incineraţie din epoca bronzului. — Excavatoarile «muşcau» pămînitul bătucit din zona depozitelor municipiului Deva. La un moment dat, în «colţii»
cupei unui excavator au apărut dîteva cioburi de ceramică. Imediat, constructorii
au oprit lucrul în punctul^respectiv şi i-au chemat la faţa locului pe specialiştii
muzeului judeţean. Muzeograful Ioan Andriţoiu a făcut următoarele precizări:
—
Cele cîteva cioburi ne-au făcut să luăm imediat măsuri pentru efectuarea
cu grijă a săpăturilor. Şi astfel a fost descoperit un cimitir de incineraţie cu 17 mor
minte datînd din epoca bronzului. Au fost găsite urne destul de bine conservate,
vase funerare de diferite tipuri, bogat -ornamentate, precum şi obiecte de podoabă.
Descoperirea prezintă importanţă deosebită, fiind prima de acest fel cunoscută
pînă acum în această zonă a Transilvaniei. Ea aduce elemente noi cu privire la
ritualul funerar datînd dintr-o perioadă mai puţin cunoscută.
• Descoperirea unei statui a lui Jupiter Tronans la Alba Iulia. — Pe strada
Cetăţii din Alba Iulia se efectuau lucrări de canalizare. Deodată, din pămînt a apărut
un colţ de marmură, apoi 'lucrătorii au săpat în juru-i şi au dat la iveală o statuie
de dimensiuni impresionante. Este vorba de o statuie în marmură a lui Jupiter Tro
nans. Specialiştii de la Muzeul Unirii din Alba Iulia apreciază că atît prin dimensiu
nile sale (aproape 2500 kg) cît şi prin faptul că este foarte bine conservată aproape
în întregime, statuia constituie, pînă acum, un unicat în toată Dacia Romană.
• Noi mărturii documentare ale civilizaţiei strămoşeşti. — în vara acestui an,
pe şantier-ul-şcoală de la castrul roman de la Gilău al Universităţii «Babeş-Bolyai»
din Cluj-Napoca, au fost reluate săpăturile arheologice.
Cu ocazia practicii efectuate aici de studenţii clujeni au fost scoase la iveală
noi mărturii documentare ale străvechii civilizaţii existente pe aceste meleaguri. Este
vorba de piese de ceramică romană, fragmente de sticlărie, obiecte din fier şi bronz,
o decoraţie militară încrustată cu sticlă colorată, monede de argint şi bronz emise
de împăraţii Traian, Hadri-an şi Antoniul Pius.
Două dintre aceste descoperiri se detaşează însă prin importanţa lor ştiinţi
fică. Prima este un fragment -de diplomă militară ce datează din anul 127, iar cea
de-a doua o frumoasă statuetă din bronz, înaltă de 14 cm şi perfect conservată,
înfăţişînd pe zeiţa Venus. Piesa este apreciată ca fiind unul dintre cele mai frumoase
bronzuri romane descoperite pe pămîntul Daciei.
Obiectele se află expuse în vitrinele Muzeului de istorie al Transilvaniei.
• Epoci suprapuse de civilizaţii strămoşeşti. — Pe actualul teritoriu al comunei
Cucerdeau (Mureş), nu departe de Tîrnăveni, a fost semnalată o străveche aşezare
din a doua jumătate a epocii fierului. între obiectele identificate de cetăţeni în raza
localităţii, piese intrate în patrimoniul Muzeului judeţean, se numără o fibulă din
bronz asemănătoare unui arcuş de vioră, unelte din gresie şlefuită, din silex, mai
multe monede. romane, toate atestînd existenţa unor civilizaţii suprapuse, începînd
din epoca neolitică.
• O nouă gemă creştină la Potaissa-Turda. — Se ştie că gema creştină găsită
cu altă ocazie la Turda constituie o piesă unică în ceea ce priveşte vechimea c^ştinismului pe pămîntul Transilvaniei. Gema prezintă Păstorul cel bun, caşalotul lui
Ioan etc. şi datează din sec. III—I*V.
Nu demult, în peretele unei construcţii vechi din centrul oraşului 'Turda a fost
descoperit un relief roman, înfăţişîmd un cap de om încadrat de doi delfini. Ştiut
fiind că cei doi peşti erau un simbol creştin, considerăm gema respectivă o nouă
mărturie creştină din epoca romană şi, deocamdată, o piesă singulară în arta şi
cultura primelor veacuri ale creştinismului.
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o Tezaur numismatic din secolul al Vll-lea. — în satul Oroi (Mureş) locali
tate pe teritoriul căreia a fost semnalată cu ani în urmă o aşezare aparţinînd culturii
Coţofeni, au fost scoase recent la iveală noi mărturii care probează existenţa, în
această zonă, a unei străvechi civilizaţii. Aici a fost identificat un valoros tezaur
numismatic alcătuit din 1150 piese, monede me'dievale, autohtone şi străine, din se
colul al XVII-lea.
I

T I M I Ş O A R A O R A Ş S T R Ă R O M Â N A ŞE Z A T P E V A T R Ă T R A C O D A C IC Ă

• Cea mai mare necropolă din ţară. — Arheologii de la muzeul «Banatului» au
scos la iveală în ultima vreme relicve deosebit de importante pentru istoria acestor
meleaguri. »în cartierul Fratelia, din Timişoara, a fost descoperită, cu ocazia unor
săpături, cea mai mare necropolă din ţara noastră -şi una dintre cele mai mari din
Europa, care datează de la sfîrşitul mileniului al II-lea şi începutul mileniului I î.Hr.
Cele 207 morminte descoperite aici aparţin populaţiei trace.
Alte importante mărturii despre istoria acestor meleaguri o oferă descoperirile
de la Remetea Mare, comună din apropiere. Aici au fost scoase la iveală o fibulă
de bronz cu motiv solar din perioada halştatiană şi un vas de lut grafitat de factură
celtică executat într-un atelier de olărit cu reputaţie.
• Harta lui Ptolemeu confirmată de istorie. — Pe vatra actualului oraş Timi
şoara s-a dezvoltat, încă din antichitate o înfloritoare aşezare romană. Recente inves
tigaţii dovedesc că vechiul nume tracic al localităţii, trecut iprin influenţa romană şi
transformat în Tibiscum sau Tibsco, a fost atestată, încă din vechime, în harta lui
Ptolemeu (sfîrşitul sec. II), în «Tabula» (sec. IV) întocmită de geograful Castorius după
o hartă militară romană şi în Cosmografia geografului anonim din Ravena (sec. VI).
Datele acestor trei hărţi au fost comparate cu alte mărturii documentare antice şi
moderne, între care o menţiune deosebită se cuvine Diplomei împăratului Bizantin
Vasile al II-lea (anul 1019).
Ţ A R A M O L D O V E I A FOST IN A C E L A Ş I C O R P A L T E R R E I D A C IE I

• îndeletniciri în epoca pietrei. — Unul din punctele arheologice din nordul
Moldovei, intens cercetate în ultima vreme se află la Udeşti {Suceava). Săpăturile
efectuate aici, materialele descoperite — unelte din piatră şi os (provenite de la
animale mari), fragmente de ceramică, urme de construcţii — au permis ;să se tragă
concluzia că această aşezare datează încă din'epoca pietrei.
Continuitatea existenţei aşezării de-a lungul veacurilor este dovedită şi de ur
mele de locuire feudală puse în evidenţă.
Studierea vetrei civice de aici, însumînd mai multe locuinţe, a dus la concluzia
că localnicii se îndeletniceau cu prelucrarea metalelor, cu ţesutul şi torsul.
• Constantin cel Mare era prezent şi în Moldova. — Cetăţeanul Mihai Stan
din Bălteni (Vaslui) a găsit o monedă foarte veche. Aducînd-o la muzeul judeţean
s-a constatat că piesa era emisă în timpul lui Constantin cel Mare, avînd imprimat
chipul împăratului bizantin.
• Continuitate permanentă. — Numeroase fragmente ceramice şi de chirpici de
locuinţe, ieşite «la iveală ,pe raza comunei Roşieşti (Vaslui) cu prilejul arăturilor, in
dicau existenţa în aceste locuri a unei vechi aşezări. Aceste vestigii au determinat
Muzeul judeţean Vaslui să deschidă în zona localităţii Roşieşti-gară un şantier arheo
logic, unde să se facă săpături de adîncime, iar primele mărturii descoperite şi cer
cetate vizează perioada de formare a poporului român.
• Memoria fidelă a pămîntului străbun. — Săpăturile efectuate recent de arheo
logii din judeţul Suceava au scos la iveală noi urme de viaţă privind trecutul înde
părtat al poporului nostru. Mai multe morminte de incineraţie descoperite pe Dealul
Colnic (din comuna Horodnic), atestă existenţa pe aceste meleaguri, cu peste 3000
de ani în urmă, a unor triburi ipretracice din epoca bronzului. A fost, de asemenea,
identificată şi vatra de locuire în secolele XV —XVII;
în acelaşi timp, un deosebit interes îl prezintă descoperirea, între localităţile
Horodnic şi Marginea, a unei cetăţui întărite cu şanţ şi valuri de apă. Mărturii ine
dite în această zonă a ţării, care se vor bucura de toată atenţia cercetătorilor de
specialitate.
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• Amfore antice folosite de străbuni In Cetatea Aegyssus. — In parcul monu
mentului Independenţei din oraşul Tudcea, în cursul umor lucrări edilitare, *la o
adîncime de trei metri a fost descoperit recent unul din cele mai mari depozite de
amfore cunoscute pînă acum în Dobrogea. Specialiştii care s-au deplasat la faţa
locului au recuperat deocamdată 39 de amfore urmînd ca celelalte să fie scoase
la lumină în cadrul unor viitoare săpături.
Referindu-se la această nouă descoperire arheologică, cercetătorul tulcean V.
Baumann, şef de secţie la Muzeul «Delta Dunării» a precizat : «Acest depozit, situat
în partea de sud-est a cetăţii Aegyssus este datat în secolul I. Depozitul a fost părăsit
din motive pe care nu le cunoaştem fiind astupat cu un strat gros de pămînt galben
peste care s-au ridicat nivelele şi construcţiile romane de mai tîrziu. De altfel, în
apropiere au fost descoperite temeliile unui edificiu roman aparţinînd seco
lului al II-lea.
într-una din amfore s-a găsit o mănuşă de amforă de Rhodos cu ştampilă circu
lară cu numele Eneas, ceea ce dovedeşte că piesele descoperite sînt posterioare
secolelor II— I î.Hr., cînd circulau amforele de Rhodos.
Amforele din depozitul de la Aegyssus provin dintr-un centru mediteranian
ale cărui produse aveau o largă circulaţie, întrucît amfore asemănătoare pot fi întîlnite pînă pe coasta estică a Indiei.
Noua descoperire arheologică demonstrează înflorirea economică pe care a avut-a
această cetate chiar de Ia începu/tul stăpînirii romane la gurile Dunării».
0 Noi piese de permanentă locuire în Dobrogea. — Dobrogea, arie cu o atît
de mare densitate arheologică, a oferit recent specialiştilor noi surprize. în apropiere
de Medgidia, au fost scoase la iveală urme de vieţuire datînd din prima epocă a
fierului (sec. V II— VI î.Hr.) ; cele mai bine păstrate sînt piesele ceramice.
Au fost descoperite, de asemenea, fragmente de ceramică neolitică, frumos mode
lată şi decorată, din epoca de tranziţie de la cultura Hamangia la Gumelniţa, precum
şi cinci cuptoare de copt pîine din sec. IX.
Un alt punct arheologic investigat recent e cel de lîngă Cernavodă. 'între
obiectivele cercetate se numără o aşezare rurală din veacul al II-lea, o serie de 'locu
inţe, piese ceramice, unelte ş.a., aparţinînd secolului al IX-lea. în aceeaşi zonă, în
apropiere de Valea Carasu a fost descoperit un mare tezaur monetar din argint,,
în greutate de 46 kg (sec. XVIII), tezaur aflat, în prezent, în patrimoniul Muzeului
de arheologie din Constanţa.
Cu deosebit interes a fost cercetată, de asemenea, în vecinătatea1satului Valea
Seacă, o aşezare din veacurile IX — X păstrînd resturi de locuinţe, cuptoare, obiecte
gospodăreşti, ceramică, caracteristică acelei vremi, ca 'şi o serie de dovezi ale unor
relaţii de schimb cu lumea bizantină, inclusiv obiecte de cult creştin.
în suita acestor vestigii se înscriu şi itrei valuri de fortificaţie.
Finalizarea cercetării la unul dintre acestea «valul mic de pămînt» (zona satului
Straja) a permis arheologilor să stabilească interesante elemente cu privire la moduî
de construcţie «şi să fie datat cu aproximaţie în sec. V I—VII.
Cercetările, desfăşurate sub egida Academiei de ştiinţe sociale ş i, politice, aiţ
fost întreprinse de specialişti de la Institutul de arheologie Bucureşti, Muzeul de*
istorie al Republicii Socialiste România şi Muzeul de arheologie— Constanţa.
N O I P IE S E ŞI D O C U M E N T E IN T RA T E ÎN C U S T O D IA P A T R IM O N IU L U I C U LT U R A L N A Ţ IO N A L

• Peste 5.000 de documente intrate în custodia Arhivelor Statului. — Peste
5.000 de documente inedite au intrat de la începutul anului şi pînă acum în patrimo
niul Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, printre acestea remarcîndu-se, pentru
valoarea lor documentară deosebită, trei hrisoave emise la Tîrgovişte între 1643— 1651
de domnitorul Ţării Româneşti, Matei Basarab. Deosebit de valoroase s în t'ş i doua
hrisoave din 1680 şi 1685, emise de cancelaria domnitorului Şerban Cantacuzino, care
aduc elemente noi cu privire la starea socială a moşnenilor.
• Unelte strămoşeşti în Muzeul de Istorie al R. S. România. — Muzeul de
istorie al R. S. România a intrat în posesia unor unelte, arme; ceramică, ieşite Iau
iveală în diverse perimetre arheologice româneşti.
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Circa 50 de topoare din paleolitic au fost identificate pe V-alea Argeşului.
Unelte din piatră şi bronz s-au descoperit în judetu’l Vaslui.
Fragmente metalice de corăbii, amfore, piese de ceramică, scoase de pe fundul
Mării Negre, în aria /portului Constanţa, vin să ilustreze cu noi elemente epoca ro
mană, respectiv secolele I— III î. Hr. Din aceeaşi .perioadă istorică datează un relief
mitriac din marmură, ipurtînd inscripţia Legiunii XIII Gemina ca şi fragmente de cără
mizi cu ştampila Legiunii XI-«Claudia».
• Achiziţii la Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi. — Biblioteca centrală
Universitară din Iaşi continuă să-şi îmbogăţească patrimoniul său prin achiziţii noi
— cărţi şi publicaţii periodice rare. După cum relatează Mihai Bordeianu, directorul
acestei prestigioase instituţii de cultură ieşene, în ultimul timp s--au făcut achiziţii
de valoare care interesează un mare număr de specialişti. A fost cumpărată o carte
veche, de cult, editată în 1763, în tiparniţa de la Buzău, un exemplar rar, purtînd
•o dedicaţie din partea spătarului Ioan Cantacuzino. Biblioteca a intrat, de asemenea,
în posesia unei cărţi tipărită de Antim Ivireanul, la Snagov, în 1693. Exemplarul
se păstrează foarte -bine fiind legat în piele. A fost achiziţionată apoi o tipăritură
făcută la Iaşi sub domnia lui Mihai Racoviţă, exemplar unic <în ţară.
Printre rarităţile intrate în depozitele Bibliotecii se numără diverse lucrări cu
caracter istoric. între acestea, 22 volume de documente liovene. Este o colecţie cu
prinzînd referiri edificatoare la istoria ţării noastre. A fost cumpărată o carte scrisă
în limba polonă şi editată la Varşovia, în 1862, cu scrieri despre români din opera
lui Bălcescu şi Kogălniceanu. în introducere există un comentariu interesant asupra
domniei lui Cuza Vodă. în prezent se înregistrează numeroase lucrări şi publicaţii
privind mişcarea muncitorească din România.
La dispoziţia cititorilor a fost pusă colecţia revistei «Şezătoarea». Este singura
colecţie completă de care dispunem.
Biblioteca a continuat să se ocupe de achiziţionarea de documente, sporindu-şi
vastul său depozit. De curînd a fost achiziţionată arhiva lui Mihai Vulpescu, cuprin
zînd documente referitoare la viaţa muzicală a României, de la începutul acestui
secol. Prieten cu mari muzicieni din ţară şi de peste hotare, Vulpescu a întreţinut
cu aceştia o intensă corespondenţă. Printre scrisori se află unele de la compozitorul
Claude Debussy, de la cunoscutul cîntăreţ Leonard şi de la -mulţi alţii.
Se află, de asemenea, aproape jumătate din arhiva lui Vasile Bogrea, om de
ştiinţă, pasionat sprijinitor al dezvoltării ştiinţei româneşti. La stocul de scrisori s-a
mai adăugat una : o scrisoare a lui I. L. Caragiale.
Au fost achiziţionate numeroase fotografii făcute la sfârşitul secolului trecut şi
începutul secolului nostru înfăţişând nu numai vechiul Iaşi, ci şi alte oraşe din ţară.
Sînt, apoi, de menţionat, numeroasele hărţi vechi care sporesc fondul documentar al
bibliotecii ieşene.
• Manuscrise eminesciene. — O serie de manuscrise eminesciene necunoscute
au fost găsite la un strănepot al Mit tei Kremnitz din Tiibingen, de către conf. dr.
Octavian Scheau. Este vorba de variante inedite ale poeziilor «Cu mîine zilele-ti
adaugi», «Despărţire», «Foaia veştedă» şi «Rugăciunea unui dac», scrise de mîna
■poetului. Importante sînt şi concluziile desprinse în urma unei analize minuţioase
a caietelor de fizică ale poetului.
Au fost identificate noi indicii ale profunzimii gîndirii ştiinţifice a lui Eminescu,
•ale faptului că el era la curent cu tot ceeea ce se ştia atunci îri fizica mondială,
în legătură cu aceasta, acad. Octav Onicescu a declarat : «Modalitatea în care Emi
nescu manipulează concepte aşa de noi şi de importante, cadrul unitar, permanent
valabil, în care le valorifică, îl aşează în primele rînduri ale celor care au gîndit
'în epoca lui ştiinţa despre energie, despre cea calorică în special».
Un studiu amplu asupra acestui aspect al geniului eminescian a apărut în
.revista «Manuscriptum».
P. Diac. — HUREZI

EVENIMENTE ŞI FAPTE DEOSEBITE
(septembrie— decembrie)
UN NOU PAS ISTORIC PE CALEA PRIETENIEI ROMÂNO-IUGOSLAVE. — în
■frumoasele pagini ale bogatei istorii a legăturilor de prietenie şi colaborare dintre Ro
mânia şi Iugoslavia s-a înscris un nou capitol cu profunde semnificaţii, prin vizita
efectuată în Iugoslavia în perioada
8— 11 septembrie 1976 de Domnul
Nicolae
Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, împreună ci^ Doamna Elena
'Ceauşescu.
Această întîlnire a preşedinţilor Nicolae Ceauşescu şi Iosip Broz Tito — a 13-a
din decursul ultimilor zece ani — a constituit o nouă etapă în dezvoltarea şi cimen
tarea relaţiilor româno-iugoslave,
care — aşa cum sublinia preşedintele Nicolae
Ceauşescu — «reprezintă un exemplu de raporturi între două ţări socialiste, de colabo
rare rodnică, bazată pe stimă şi încredere tovărăşească, pe deplină egalitate şi respect
reciproc», şi despre care preşedintele Iosip Broz Tito se pronunţa cu cuvinte care
oglindesc realitatea istorică : «Cele două ţări ale noastre sînt legate nu numai prin
•orientarea lor una spre alta ca vecine. La baza raporturilor noastre se află o ade
vărată prietenie, care are rădăcini adînci. în condiţiile actuale, această prietenie este
cimentată de ţelurile comune ale edificării socialismului, interesele reciproce de a se
consolida pacea şi securitatea şi hotărîrea de a întări independenţa noastră şi de a
ne aduce contribuţia la colaborarea multilaterală în condiţii de egalitate între toate
ţările şi popoarele. Pot releva cu satisfacţie că popoarele noastre sînt profund ata
şate acestor idealuri şi sînt gata să suporte şi cele mai mari sacrificii în lupta pentru
înlăturarea lor».
Convorbirile româno-iugoslave la nivel înalt s-au încheiat cu rezultate deosebit
de rodnice, oglindite îndeosebi de Declaraţia comună semnată de cei doi conducători
de stat, care defineşte concludent bazele prieteniei şi solidarităţii dintre cele două
ţări şi popoarele lor, şi în spiritul căreia au fost încheiate chiar în timpul vizitei acor
duri şi înţelegeri ce deschid noi orizonturi dezvoltării relaţiilor reciproce de prietenie
şi colaborare.
O deosebită importanţă are «Acordul privind extinderea colaborării în scopul
utilizării potenţialului hidroenergetic al Dunării», urmînd ca centralei de la Porţile de
Fier să i se adauge, prin eforturi comune, o nouă şi grandioasă, unitate, importantă
:sursă de energie şi lumină pentru cele două ţări vecine şi prietene. Au fost sem
nate, de asemenea, o serie de documente care vpr contribui la stabilirea unor forme
largi de colaborare economică de lungă durată şi la intensificarea schimburilor cul
turale şi tehnico-ştiinţifice şi în alte domenii.
Privitor la însemnătatea şi rezultatele vizitei pe care a făcut-o în Iugoslavia,
Domnul preşedinte Nicolae Ceauşescu afirma, după semnarea documentelor : «Acum,
la încheierea vizitei, pot spune că vizita a înregistrat rezultate deosebite, că ea des
chide perspective minunate pentru relaţiile dintre ţările şi partidele noastre. Desigur,
aceasta corespunde intereselor popoarelor noastre şi, totodată», cauzei păcii şi cola
borării în Europa şi în întreaga lume». Iar Domnul preşedinte Iosip Broz Tito, referin
du-se la felul cum s-au desfăşurat convorbirile, declara : «Trebuie să spun că rareori
se întîmplă să realizăm, cu atîta uşurinţă, asemenea acorduri însemnate, aşa cum
am realizat noi cu acest prilej».
Pretutindeni, în Iugoslavia, înalţii soli ai României au fost primiţi de populaţie
cu impresionante manifestări de stimă, preţuire şi caldă prietenie.
Prin bogatul bilanţ, prin întreaga sa desfăşurare, vizita Domnului Preşedinte
Nicolae Ceauşescu şi a Doamnei Elena Ceauşescu în Iugoslavia se înscrie ca o nouă
contribuţie a României la buna înţelegere şi colaborare între toate popoarele, la cauza
păcii şi cooperării internaţionale.

964

( BISERICA ORTODOXĂ R O M Â N Ă

SUITA DE VIZITE OFICIALE LA NIVEL ÎNALT IN ŢARA NOASTRĂ. — O
caracteristică* a vieţii internaţionale în ansamblul ei o constituie şi întîlnirile la nivel
înalt, contactele directe între conducători de state şi de popoare, aducîndu-se astfel
o importantă contribuţie la pacea şi progresul omenirii.
în cadrul unor asemenea întîlniri se situează şi vizita* oficială de prietenie pe
care a efectuat-o în ţara noastră o delegaţie de partid şi guvernamentală laoţiană,.
în frunte cu dl. Kaisone Phomvihane, prim-ministru al Guvernului Republicii Demo
crate Populare Laos, între 20 şi 23 septembrie 1976. Primă luare de contact la nivel
înalt între România şi Laos după victoria obţinută de poporul laoţian împotriva agre
siunii imperialiste, vizita s-a încheiat — aşa cum a subliniat Domnul preşedinte Nicolae
Ceauşescu — «cu rezultate foarte bune», sintetizate în Declaraţia comună semnată cu
ocazia vizitei, document ce deschide largi posibilităţi de dezvoltare a colaborării din
tre cele două popoare, în vederea căreia au fost semnate primele acorduri interguvernamentale dintre România şi Laos.
între 2 şi 4 octombrie 1976, ţara noastră a avut ca oaspete pe preşedintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, dl. Todor Jivkov. Noua vizită a conducătorului de
Stat bulgar se înscrie în bogata cronică a legăturilor tradiţionale de prietenie romîno-bulgară ca o contribuţie importantă la dezvoltarea şi adîncirea în continuare
a acestor relaţii. Prin întreaga lor desfăşurare, vizita şi dialogul între conducătorii
de stat român şi bulgar au dat expresia hotărîrii celor două ţări vecine şi prietene
de a extinde şi mai mult conlucrarea bilaterală pe multiple planuri, ilustrată îndeo
sebi prin obiectivele economice ce urmează a fi realizate în comun : Complexul hi
drotehnic Turnu Măgurele — Nicopol, întreprinderea de maşini grele din zona Giurgiu-Ruse etc. «Am stabilit împreună — a spus printre altele Domnul preşedinte
Nicolae Ceauşescu — să impulsionăm realizarea acordurilor existente şi să începem
lucrările de cooperare, care au o importanţă deosebită pentru ambele ţări».
Ca urmare a acestei hotărîri, cei doi şefi de state, s-au întîlnit din nou, pe ma
lurile Dunării, la 10 decembrie 1976, şi, în atmosferă de mare sărbătoare a prieteniei,
au inaugurat lucrările de construcţie a întreprinderii comune pentru producerea de
maşini şi utilaje grele Giurgiu-Ruse.
în cadrul suitelor de vizite la nivel înalt care au avut loc în ultimul timp în
România se înscrie şi vizita oficială, efectuată de Maiestatea Sa Regele Baudouin al
Belgiei, împreună cu M. S. Regina Fabiola, în perioada 11— 14 octombrie 1976. «Vizita
oficială în România a Maiestăţilor lor regele şi regina belgienilor, semnarea acordu
rilor de colaborare bilaterală, precum şi convorbirile care au avut loc cu acest pri
lej constituie un moment important în dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare
dintre cele două popoare», — se spune în Comunicatul comun, — relaţii care îşi gă
sesc teren fertil în afinităţile de limbă şi cultură, avînd deci o veche şi justificată
tradiţie.
înalţii oaspeţi au vizitat, printre altele, şi mînăstirile din nordul Moldovei, unde
au fost întîmpinaţi de I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei.
în continuarea ‘ dialogului la nivel înalt româno-luxemburghez inaugurat acum
patru ani prin vizita preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a doamnei Elena Ceauşescu
în Luxemburg,_în zilele de 25— 28 octombrie 1976 au făcut o vizită oficială în ţara
noastră Alteţele lor Regale Marele Duce Jean al Luxemburgului şi Marea Ducesă
Josephine Charlotte. înalţii oaspeţi au vizitat unităţi economice, instituţii social-culturale şi obiective turistice din Capitală şi judeţele Prahova şi Suceava, printre care
şi mînăstirile din nordul Moldovei, unde au fost întîmpinaţi de I.P.S. Iustin, Mitro
politul Moldovei şi Sucevei. în cadrul convorbirile oficiale desfăşurate într-o atmos
feră de prietenie, sinceritateşi înţelegere
reciprocă între
preşedintele Nicolae
Ceauşescu şi primul ministru al Marelui Ducat al Luxemburgului, dl. Gaston Thorn,
au fost reafirmate importanţa şi actualitatea Declaraţiei solemne comune semnată la
28 octombrie 1972 la Luxemburg, relevîndu-se totodată cu satisfacţie încheierea unor
noi acorduri de colaborare în domeniile economic, tehnic şi cultural.
Seria întîlnirilor la nivel înalt a culminat cu dialogul româno-sovietic prilejuit
de vizita pe care a făcut-o în ţara noastră d-1 Leonid lîici Brejnev, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., între 22 şi 24 noiembrie 1976. Prin căldura şi însufleţirea manifestate
de sute de mii de locuitori ai Capitalei, prin convorbirile rodnice desfăşurate într-o
atmosferă de caldă prietenie, cordialitate şi înţelegere reciprocă, prin Declaraţia co-
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munâ cu privire la dezvoltarea în continuaire a prieteniei şi colaborării vromâno-so-vietice în toate domeniile, printr-un mare miting al prieteniei constituind o vie de
monstraţie a relaţiilor frăţeşti dintre poporul român şi popoarele sovietice, —
vizita d-lui L. I. Brejnev în România se înscrie în istorie, aşa cum se subliniază şi în
Declaraţia comună, ca «un eveniment remarcabil în relaţiile româno-sovietice», con
tribuind totodată, cum sublinia preşedintele Nicolae Ceauşescu, «la înfăptuirea secu
rităţii europene, la cauza socialismului şi păcii în lume».
în cadrul strînselor relaţii de prietenie şi colaborare între România şi Uniunea
Sovietică se înscrie şi vizita făcută în ţara noastră, între 3 şi 7 decembrie 1976, de
d-1 Ivan Ivanovici Bodiul, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din
R.S.S. Moldovenească, împreună cu soţia, d-na Claudia Bodiul. în ziua sosirii, dis
tinşii oaspeţi au fost primiţi de preşedintele Nicolae Ceauşescu, salutîndu-i călduros
şi exprimîndu-şi satisfacţia pentru vizita întreprinsă, care constiuie încă o expresie
a dezvoltării continue a relaţiilor româno-sovietice.
CONFERINŢA PE ŢARĂ A ASOCIAŢIEI ROMANE PENTRU LEGĂTURI DE
PRIETENIE CU UNIUNEA SOVIETICA. — în ziua de 22 octombrie 1976 s-au desfă
şurat în Capitală lucrările Conferinţei pe ţară a Asociaţiei române pentru legături de
prietenie cu Uniunea Sovietică — A.R.L.U.S.
La lucrări a participat şi o delegaţie a Asociaţiei de prietenie sovieto-română.
Dl. Emil Bobu a dat citire mesajului adresat Conferinţei de preşedintele ţării,
Domnul Nicolae Ceauşescu, primit cu deosebită căldură, cu vii şi îndelungi aplauze
de participanţi la lucrări, mesaj prin care şeful statului român apreciază şi subliniază
importanţa şi rolul Asociaţiei române pentru legături de prietenie cu U.R.S.S. în dez
voltarea multilaterală a relaţiilor româno-sovietice. «întemeindu-se ferm pe prin
cipiile deplinei egalităţi în drepturi, respectului independenţei şi suveranităţii na
ţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, pe solidaritatea
internaţională şi întrajutorare tovărăşească, relaţiile româno-sovietice corespund pe
deplin intereselor popoarelor celor două ţări şi servesc, totodată, cauza socialismului,
colaborării şi păcii în întreaga lume», subliniază, printre altele, preşedintele Nicolae
Ceauşescu în mesajul său.
A fost prezentată apoi o informare cu privire la activitatea Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., urmată de dezbateri, relevîndu-se, printre altele, contribuţia adusă de
această Asociaţie la dezvoltarea continuă a relaţiilor de prietenie dintre România şi
Uniunea Sovietică, dintre poporul român şi popoarele Uniunii Sovietice.
Conferinţa a fost salutată de preşedintele conducerii centrale a Asociaţiei de
prietenie sovieto-română, dl. V. I. Konotop, care a dat o înaltă apreciere relaţiilor de
prietenie şi colaborare dintre cele două state vecine, subliniind activitatea desfăşurată
de A.R.L.U.S.
A fost ales noul Consiliu General A.R.L.U.S. care, la rîndul său, a ales biroul
Consiliului, în funcţia de preşedinte fiind reales dl. Mihai Dalea.
La încheierea lucrărilor, participanţii au adresat o telegramă. Domnului Nicolae
Ceauşescu, preşedintele României, exprimînd hotărîrea ca şi în viitor să depună toate
eforturile pentru a contribui la înfăptuirea politicii interne şi externe a patriei noas
tre, la politica de dezvoltare a relaţiilor româno-sovietice.
'
«ZIUA RECOLTEI», SARBÂTOAREA TRADIŢIONALA A MUNCITORILOR DIN
DOMENIUL AGRICULTURII. — Principala manifestare a sărbătoririi «zilei recoltei»,
sărbătoarea tradiţională a ţărănimii noastre, s-a desfăşurat anul acesta în judeţul Olt,
în ziua de 31 octombrie, sub semnul înaltei preţuiri pe care o acordă statul nostru
hărniciei oamenilor muncii de pe ogoare şi în prezenţa preşedintelui ţării, Domnul
Nicolae Ceauşescu.
Sosind la Caracal, Domnul preşedinte Nicolae Ceauşescu a vizitat, între alte
obiective, Cooperativa agricolă de producţie Dobrosloveni din apropiere, îndreptîndu-se apoi spre Slatina, unde, după ce a vizitat expoziţia intitulată sugestiv «Agricul
tura judeţului Olt — realizări şi perspective», s-a îndrepat spre centrul civic al ora
şului, unde a avut loc o mare adunare populară desfăşurată cu prilejul Zilei recoltei.
După cuvîntările rostite de d-nii Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului
judeţean Olt al P.C.R., Angelo Niculescii, viceprim-ministru al guvernului, ministrul
agriculturii şi industriei alimentare, Vasile Bărbulescu, preşedintele C.A.P. Scorniceşţi,
Ioan Ageu, directorul I.A.S. Variaş, judeţul Timiş, Angela Sincu, preşedinta C.A.P.
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«Unirea» Corabia-Olt, Florian Fusea, directorul S.M.A. Furculeşti, judeţul Teleorman,.
Marcel Dobra, preşedintele C.A.P. Gîrbovi, Judeţul Ilfov şi dr. inginer Constantin
Bălan, directorul Staţiunii de cercetări agricole Caracal, — a luat cuvîntul preşedinteleNicolae Ceauşescu, adresînd tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popot, ţără
nimii cooperatiste şi tuturor lucrătorilor din agricultură cele mai calde felicitări şi
urări de succes în întreaga lor activitate. Vorbind despre rezultatele obţinute în acest
an în creşterea producţiei agricole, D-sa a subliniat că «pe ţară obţinem cea mai
mare producţie din istoria României. Am obţinut o creştere simţitoare a producţiei
şi la celelalte culturi, inclusiv în zootehnie. Putem aprecia deci că am început în bune
coridiţiuni activitatea pentru realizarea noului cincinal... Acum, la «Ziua recoltei» —
a spus Dl. Nicolae Ceauşescu — f doresc să adresez întregii ţărănimi, tuturor oame
nilor muncii din agricultură, oamenilor de ştiinţă şi specialiştilor din acest sector, fe
licitări pentru rezultatele obţinute şi să le urez să facă totul pentru a obţine în anul
1977 şi în anii următori recolte tot mai mari, să contribuie tot mai mult la îmbogă
ţirea ţării noastre, la creşterea bunăstării întregului popor».
Adunarea a luat sfîrşit într-o atmosferă entuziastă-.
Pretutindeni pe întinsul patriei s-au realizat mari progrese în făurirea unei agri
culturi moderne, de mare randament, dotată cu o tehnică avansată, organizată pe baza
celor mai noi, cuceriri ale ştiinţei, creîndu-se astfel condiţiile pentru o bună apro
vizionare a populaţiei, pentru satisfacerea cerinţelor crescînde ale economiei ţării.
PLENARA CONSILIULUI NAŢIONAL AL FRONTULUI UNITĂŢII SOCIALISTE.
— In ziua de 3 noiembrie 1976 au avut loc lucrările Plenarei Consiliului N a
ţional âl Frontului Unităţii Socialiste. După cum se ştie, participînd activ, potrivit
specificului ei, la activitatea Frontului Unităţii Socialiste, Biserica Ortodoxă Română
este reprezentată în Consiliul Naţional al acestui organism larg democratic şi repre
zentativ de cinci membri : Prea Fericitul
Patriarh JUSTINIAN,
I.P.S Mitropolit
IUSTIN al Moldovei şi Sucevei, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, I.P.S. Mitrph
polit TEOCTIST al Olteniei şi I.P.S. Mitropolit NICOLAE al Banatului.
Plenara a dezbătut şi a luat hotărîri privind sarcinile Frontului Unităţii Socia
liste, ale organizaţiilor de masă şi obşteşti componente, în înfăptuirea Programului
de măsuri pentru propăşirea patriei sub toate aspectele, pentru intensificarea activi
tăţii de dezvoltare a conştiinţei socialiste şi de făurire a omului nou. S-a stabilit, de
asemenea, ca, la începutul anului 1977, să fie organizate consfătuiri în vederea îmbu
nătăţirii continue a activităţii controlului obştesc.
Fiecare dintre organizaţiile din cadrul F.U.S. poate aduce în acţiunea de în
făptuire a Programului propria sa contribuţie, în funcţie de specific şi de sfera sa
de acţiune. Un prilej de vastă, variaţă şi valoroasă activitate îl oferă Festivalul na
ţional «Cîntare României», chemat să devină,' aşa cum arăta preşedintele Nicolae*
Ceauşescu în cuvîntarea rostită la Plenară, «o manifestare a muncii şi a creaţiei li
bere a poporului nostru, stăpîn pe destinele sale».
A IV-A SESIUNE A LEGISLATURII A VII-A A ' M ARII ADUNĂRI NAŢIO
NALE. — Şedinţele plenare ale celei de-a IV-a sesiuni a legislaturii a Vil-a a Marii
Adunări Naţionale au avut loc în zilele de 4 şi 5 noiembrie şi 29 decembrie 1976.
în prima parte a sesiunii — 4 şi 5 noiembrie, au fost dezbătute şi adoptate legi
de deosebită importanţă pentru dezvoltarea economiei naţionale, pentru progresul
necontenit al societăţii noastre socialiste : Legea pentru adoptarea Planului naţio'
nai unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul
1977, plan care se înscrie cu sarcini însemnate în procesul înfăptuirii Programului
de edificare a societăţii socialiste în România ; Legea pentru adoptarea BugetuluF
de stat pe anul 1977, prin care se asigură fondurile necesare finanţării obiectivelor*
planificate pentru dezvoltarea economico-socială a ţării şi creşterii bunăstării oame
nilor de la oraşe şi sate; Legea privind recrutarea şi repartizarea forţei de muncăr
prin care se asigură, în mod organizat, recrutarea, calificarea şi repartizarea forţelor
de muncă pentru toate sectoarele de activitate; Legea privind încadrarea într-o muncă
utilă a persoanelor apte de muncă, prin care se creează un mijloc de educaţie perma
nentă, bazat pe principiile eticii şi echităţii ; Legea privind economia vînatului şf
vînătoarea, act normativ care asigură apărarea, valorificarea raţională şi dezvoltarea»
pe baze ştiinţifice a fondului nostru cinegetic.
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în cea de a doua parte a sesiunii, ale cărei lucrări s-au desfăşurat în ziua
de 29 decembrie 1976, Marea Adunare Naţională a adoptat Legea retribuirii muncii
în unităţile agricole cooperatiste, care consfinţeşte principiul socialist de repartiţie
după cantitatea şi calitatea muncii prestate ; Legea privind organizarea producţiei
de legume şi cartofi, precum :şi valorificarea legumelor, cartofilor şi fructelor, priit
care se stabilesc atribuţiile şi răspunderile cana revin tuturor organelor şi organiza
ţiilor de stat şi cooperatiste în valoificarea superioară a potenţialului productiv decâre dispun. Marea Adunare Naţională a adoptat, de asemenea, legile pentru apro
barea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Siat după sesiunea a IlI-a
a actualei legislaturi, şi, după adoptarea propunerilor privitoare la componenţa unor
comisii permanente, lucrările sesiunii au luat sfîrşit.
CORUL ŞI CONDUCĂTORII COLONIEI ROMÂNE DIN AUSTRIA, CU CÎNTE
CUL ŞI DRAGOSTEA PE MELEAGURILE ROMÂNEŞTI. — La invitaţia Asociaţiei
«România», corul Coloniei române din Austria a întreprins între 21 august şi 4 sep
tembrie a.c. un turneu prin mai multe oraşe alia ţării.
Răspunzînd unei întrebări puse de un corespondent al revistei «Tribuna Ro
mâniei», preşedintele Coloniei, d-i V. Przypolski, a subliniat frumoasele succese ob
ţinute de corul Coloniei de-a lungul turneului, spunînd : «Prin aciest turneu, minunat
organizat de Asociaţia «România», am realizat două lucrări : pe de o parte am reuşit
să facem cunoscute mai bine în ţară strădaniile noastre, evident înainte de toate
activităţile cultural-artistice. Corul, din acest punct de vedera, s-a dovedit un bun
interpret al sentimentelor care ne leagă de ţară. Repertoriul a fost format în cea mai
mafe parte din cîntece. Emoţia noastră a fost cu atît mai mare cu cît le cîntăm la
ele acasă, la izvoare, în faţa oamenilor din sufletul cărora s-au născut. în al doilea
rînd, acaastă vizită a dat posibilitatea coriştilor, unii dintre ei pentru prima dată ve
niţi în ţară, să cunoască mai bine, sub toate aspectele, România. Trebuie să spunem
că date fiind realităţile cu care am venit în contact, şi acest deziderat s-a realizat de
minune, astfel că. vom putea spori aportul nostru la o mai bună cunoaştere a României
în Austria».
ORAŞUL BUZĂU A ÎMPLINIT 1600 DE ANI DE EXISTENŢĂ DOCUMENTARĂ.
— Oraşul Buzău are o existenţă străveche, din vremiaa geto-dacilor, dar prima ates
tare documentară o avem din secolul al IV-lea d. Hr., în două manuscrise greceşti,
două mineie, unul pe luna aprilie, scris în anul 912 şi aflat în Biblioteca Vaticanului,
şi altul pe lunile martie şi aprilie, scris în sec. X— XI şi aflat în Biblioteca Sf. Marcu
din Veneţia, ambele conţinînd Martiriul Sfîntului Sava Gotul, la data de 12 aprilie,
primul, şi 15 aprilie cel de al doilea. Textul «Martiriului» a fost publicat prima dată
de bolandişti în Acta Sanctorum, fiind de fapt scrisoarea care însoţea moaştele Sfîn
tului Sava trimise în Capadocia de Iunius Soranus, guvernatorul roman al Dobrogei,
în urma unei scrisori primite de la Sf. Vasile cel Mare, cu care era în relaţii foartestrînse.
»
însoţind moaştele Sfîntului Sava, scrisoarea trimisă de «Biserica din Gothia»,
către «Biserica din Capadocia» descrie martiriul acestui sfînt pe care slujitorii «stăpînului Atharid» l-au luat şi «l-au dus ca să-l înece în rîul Museon» (Buzău) şi «s-a
sfîrşit în a cincea zi, a sîmbetei, după Paşti, care este cu o zi înainte de idele lui
aprilie (12 aprilie) în timpul domniei împăraţilor Valentinian şi Valens, sub consulatul
lui Modest şi Aritheu (anul 372)».
Din bogata istoria a oraşului Buzău amintim că încă din primii ani ai secolului
al XVI-lea s-a înfiinţat aici o episcopie, care avea să desfăşoare o susţinută şi bogată
activitate religios-culturală, îndeosebi prin mijlocirea tiparului, avînd multă vreme
tipografie proprie, de sub teascurile căreia au ieşit numeroase ' şi însemnate cărţi,
prima tipăritură fiind, în anul 1691, Mărturisirea ortodoxă a mitropolitului Petru
Movilă, prima versiune în limba română, şi tot aci s-a tipărit alV-a ediţie românească
a Bibliei, după cea a lui Şerban Vodă, după a lui Clain, de la Blaj, şi după cea de la
Petersburg, în anii 1854— 1856, precum şi prima revistă bisericească apărută în ţara
noastră*, Vestitorul bisericesc, începînd din luna ianuarie 1839.
Sărbătorirea a 1600 de ani de la prima menţiune documentară a Buzăului a fost
precedată de o sesiune de comunicări ştiinţifice «Buzău — trecut, prezent şi viitor»,,
manifestare care a reunit istorici, arheologi, cercetători ştiinţifici, muzeografi din
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Bucureşti, Iaşi, Ploieşti şi Buzău, bucurîndu-se de prezenţa acad. prof. Const. C. Giuarescu, prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, prof. dr. Ştefan Ştefănescu, prof. univ. V a
sile Maciu, conf. dr. Mircea Muşat ş.a.
Sărbătorirea aniversară a Buzăului a avut loc în ziua da 24 septembrie în cadrul
unei entuziaste adunări festive la care au participat zeci de mii de cetăţeni, în piaţa
«Dacia» din centrul civic al municipiului, în prezenţa Domnului Nicolae Ceauşescu.
preşedintele patriei, şi a doamnei Elena Ceauşescu.
Adresînd preş/edintelui Nicolae Ceauşescu urarea de bun venit la manifestările
-sărbătoreşti şi exprimîndu-i întreaga recunoştinţă pentru grija deosebită pe care a
avut-o faţă de înflorirea multilaterală a judeţului Buzău, ca de altfel a întregii ţări,
X)l. Tudor Postelnicii, prim-secretar al comitetului judeţean de partid, a reliefat bo
gatul bilanţ de realizări ale oraşului şi judeţului Buzău.
S-a dat apoi citire Decretului prezidenţial prin care ^e conferă municipiului Bujzău ordinul «Steaua Republicii Socialiste România», clasa I.
După încheierea seriei de cuvîntări festive a luat cuvîntul D-nul Preşedinte
'Nicolae Ceauşescu, care, adresînd tuturor locuitorilor judeţului şi municipiului Buzău
un salut călduros şi cele mai bune urări şi subliniind însemnătatea momentului is
toric sărbătorit, a spus printre altele : «Existenţa timp de un mileniu şi şase secole
•a oraşului dumneavoastră, ca şi a altor numeroase localităţi şi vestigii istorice de pe
teritoriul României de azi — a spus Domnul Nicolae Ceauşescu — , atestă cu putere
civilizaţia înaintată a dacilor, apoi a daco-romanilor, faptul că înaintaşii noştri s-au
preocupat întotdeauna să-şi asigure o dezvoltare cît mai înaintată, pentru a ţină pasul
.cu progresul realizat în lume, pentru a ocupa un loc cît mai demn în rîndul naţiu
n ilo r şi popoarelor. în decursul secolelor, Buză-ul a ocupat un loc important în luptele
rpurtate împotriva cotropitorilor străini, pentru unitatea naţională, pentru formarea
rstatului naţional unitar şi apoi, în mişcarea revoluţionară muncitorească, în luptele
împotriva fascismului pentru triumful socialismului în patria noastră... Avem tot drep
tul să ne mîndrim cu minunatul nostru trecut, cu strămoşii poporului nostru, cu cet
■ce au luptat pentru eliberarea naţională şi socială, cu luptătorii revolunari pentru
socialism !».
în numele buzoienilor, Preşedintele Consiliului popular, dl. Tudor Postelnicu, a
mulţumit pentru înalta distincţie acordată municipiului Buzău cu prilejul împlinirii
a 1600 de ani de la prima menţiune documentară, reafirmînd totodată hotărîrea de a
îndeplini întru totul sarcinile ce le revin în industrie, în agricultură, în toate dome
niile de activitate.
Participarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu la festivităţile jubiliare de la Bu
zău a constituit un nou elogiu adus marilor, tradiţii şi virtuţi ale poporului nostru,
contribuţiei sale milenare la construirea unei civilizaţii superioare pe acesta melea
guri, efortului pe care poporul nostru îl desfăşoară în prezent pentru ridicarea Ro
mâniei în rîndul celor mai dezvoltate ţări ale lumii.
AL VII-LEA FESTIVAL INTERNAŢIONAL «GEORGE ENESCU». — Intrat în tra
diţie ca autentică sărbătoare a muzicii româneşti, Festivalul internaţional «George
Enescu», întruchipînd cinstirea celui mai de seamă reprezentant al artei sunetelor de
pe meleagurile noastre, oferă din trei în trei ani publicului larg, iubitor de muzică,
prilej de deosebită delectare şi satisfacţie prin întîlnirile cu mari personalităţi ale
lumii muzicale şi prin audierea unor mari creaţii artistice de la noi şi de peste hotare.
Aşteptată cu nerăbdare, a Vil-a ediţie a Festivalului «George Enescu» s-a des
făşurat la Bucureşti în zilele de 11—20 septembrie 1976, după un bogat, variat şi bine
întocmit program, cuprinzînd manifestări muzicale de toate genurile : concerte sim
fonice, concerte camerale, spectacole de operă şi balet, coruri vocale, recitaluri in
strumentale şi vocal'e, executate de renumite formaţii artistice, orchestrale sau corale,
interpretate de mari personalităţi muzicale sau dirijate de mînuitori de baghetă cu
reputaţie mondială.
Deschis în ziua de 11 septembrie cu Rapsodia I de George Enescu care poate fi
considerată ca un simbol al preţuirii patrimoniului artistic popular de către marele
artist omagiat, Festivalul s-a încheiat, în ziua de 20 septembrie, tot cu o creaţie enesciană, Simfonia I, una dintre lucrările executate de cele mai multe ori în concertele
.din lumea întreagă.
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Timp de zece zile, tradiţionala sărbătoare a muzicii româneşti a reunit 25 de
concerte, recitaluri, spectacole de operă şi balet, de o deosebită ţinută artistică,
prilejuind întîlniri cu mari personalităţi ale lumii muzicale şi confirmări artistice de
prestigiu.
Din documentele şi competentele cronici consacrate Festivalului am remarcat
îndeosebi aprecierile superlativa privitoare la programul executat de admirabilul cor
«Madrigal» al Conservatorului «Ciprian Porumbescu», dirijat de maestrul Marin Con
stantin, «care — aşa cum subliniază Cella Delavrancea — a descoperit noi posibi
lităţi de expresie în armonia corală». Referindu-se la concertul corului «Madrigal»,
Cella Delavrancea scrie, printre altele : «La încăput, Monodia bizantină anonimă din
secolul al XV-lea — tînguială albă, bisericească. Alt anonimus, bocete străbune cu
lese de Sabin Drăgoi, cîntate de femei, unison orizontal, ne ducea, desprinşi de viaţă,
pe tărîmul de apoi» («Tribuna României», nr. 95/1976, p. 13). «Am asistat la incursiuni
grăitoare* în străvechiul tezaur popular, în cel al muzicii bizantine sau în cel al poli
foniei clasice — toate înflorite în veacurile de demult pe pămîntul acestei ţări», —
scrie Alfred Hoffman în cronica sa («România liberă», 21 septembrie 1976, p. 2). Corul
«Madrigal», scrie la rîndul său muzicologul Viorel Cosma, a făcut «o amplă incursiune
în epocile de început ale muzicii corale... Marele anonim bizantin — ascuns vreme
de sute de ani în hrisoavele muzicale de la Putna, Bistriţa, Cozia, Neamţ, Bucureşti
— a început să-şi impună personalitatea prin acele monodii psaltice de autentică
Inspiraţie locală» («Tribuna României», nr. 95/1976, p. 13). Aprecieri elogioase despra
concertul corului «Madrigal» a făcut şi criticul muzical Grigore Constantinescu, în
cronica despre «Festivalul George Enescu» publicată în revista «Tribuna României»
(nr. 94/1976, p. 12) : «Evenimentul major, nu numai în domeniul coral, ci privind în
tregul festival, aparţine însă prestigioasei evoluţii a «Madrigalului» românesc pe care
Marin Constantin ne-a oferit-o cu nedezminţită generozitate. Artiştii acestui mic
ansamblu de voci măiestre nu sînt numai interpreţi de excepţie ai minunatelor pa
gini muzicale renascentiste. Ei au fost primii care au atras atenţia asupra tezaurului
muzicii româneşti vechi, contemporane Renaşterii, făcînd să retrăiască în cîntul lor
opere ale secolelor trecute, în care armonia proporţiilor şi culorilor se învecinează
cu inefabilul frescelor Voroneţului sau Moldoviţei».
încheiem menţiunile cronicale despre cea de-a Vil-a ediţie a Festivalului in
ternaţional «George Enescu» cu splendidul portret pe care i-1 face genialului nostru
Oeorge Enescu, cu competenţa-i cunoscută, Cella Delavrancea, într-o tabletă omagială
— Permanenţa geniului —, publicată în «Tribuna României» (nr. 93/1976, p. 1) : «Tă
cerea îi era o evanghelie, din care extrăgea noi expresii sonore. L-am văzut de mai
multe ori aşezat într-un fotoliu, lîngă masa de scris încărcată de manuscrise, cu
pisica lui în braţe, mîna mare, modelată ca de Michelangelo, înfundată în blana ar
gintie. Pisica torcea cu pleoapele întredeschise, el, cu ochii închişi, ascultînd glasul
misterios al Muzicii. Faţa îi era atunci ca a unui Sphinx, izolat în veşnicia geniului.
Toată viaţa lui este un exemplu de statornicie în muncă fără răgaz. Nu l-au atins
nici cutele orgoliului, însemnînd egocentrism, nici invidia care otrăveşte sufletul. Se
socotea un «ucenic» al artei celei mai nobile pentru că depăşeşte «concertul», trece
ca o undă electrică prin ascultător şi-i răscoleşte emotivitatea pînă la certitudinea
perenităţii virtuţilor care înnobilează pe om».
SESIUNEA 1976 A UNIVERSITĂŢII DE VARĂ «NICOLAE IORGA». — M ani
festare de prestigiu, cursurile Universităţii de vară de la Vălenii de Munte înfiinţate
de Nicolae Iorga s-au desfăşurat şi în acest an la un înalt nivel cultural-ştiinţific,
între 29 august şi 4 septembrie, sub genericul «Umanism şi patriotism — coordonate
ale spiritualităţii româneşti», urmărindu-se, — după cum se spune în programul cursu
rilor —, educarea tuturor oamenilor «în spiritul dragostei faţă de ţară şi al patrio
tismului», sădindu-se în conştiinţa lor «sentimentul răspunderii* faţă de moştenirea
înaintaşilor, al hotărîrii de a duce mai departe, în noile cojidiţii istorice, făclia pro
gresului şi civilizaţiei pe pămîntul României».
Cei 220 de cursanţi permanenţi, veniţi din 24 de judeţe ale ţării au avut pri
lejul să audieze prelegeri de înaltă ţinută ştiinţifică, ţinute de personalităţi ale vieţii
noastre culturale : Emil Condurachi, Mihai Berza, Ştefan Pascu, Virgil Cândea, Mircea
Maliţa, Dumitru Almaş, Valentin Lipaţti, Jean Livescu, Valeriu Râpeanu, Ioan Gri-
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gorescu, Titus Popovici, Alex. Tănase, Cezar Lăzărescu ş.a.f organizîndu-se şi simpo
zioane consacrate unor probleme de larg interes, ca, de pildă, cel intitulat «Conti
nuitate, prezent şi viitor în viaţa şi lupta poporului român». S-au bucurat, de ase
menea, de o atenţie deosebită în cadrul dezbaterilor, temele : «Viaţa politică în Ro
mânia în anii 1918— 1921», «Umanism şi patriotism în arta plastică românească con
temporană», «C. Brâncuşi — de la resursele naţionale la puritatea expresiei moderne
şi universale».
Alte momente şi acţiuni importante le-au constituit, pentru cursanţi, întîlnirile
cu scriitori, editori şi oameni de ştiinţă, lansarea unor lucrări consacrate vieţii, ac
tivităţii lui Nicolae Iorga, serile de teatru, evocările, vernisajul unor expoziţii şi
proiecţiile de filme artistice şi documentare.
Aşadar, flacăra aprinsă de Nicolae Iorga arde continuu şi îşi măreşte an de am
căldura şi lumina pentru popor, pentru patrie.
A 58-A ANIVERSARE A UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA. — La 12 oc
tombrie 1918, Comitetul naţional al românilor din Transilvania, întrunit la Oradea,
decide că naţiunea română «îşi asumă dreptul să hotărască singură aşezarea sa prin
tre naţiunile libere». Hotărîrea aceasta a fost citită în parlamentul de la Budapesta»,
ca declaraţie de autodeterminare a poporului român din Transilvania, în ziua de 18
octombrie 1918. în ziua de 1 decembrie 1918, întrunită la Alba Iulia, «Adunarea na
ţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească» a decretat
«Unirea acestor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dînşii cu România». Bătrînul Gheorghe Pop din Băseşti care, la vîrsta de 83 de ani, a avut fericirea să pre
zideze istorica Adunare de la Alba Iulia, a rostit, la sfîrşitul ei, cuvintele rostite de
dreptul Simion cind a primit în braţele sale pe Pruncul Iisus, adus la templu \«Acumr
slobozeşte, Stăpîne pe robul Tău, în pace, căci văzură ochii mei mîntuirea» neamu
lui românesc !
Prin lupta plină de sacrificii a întregului popor, visul milenar al unităţii s-ai
împlinit. La 1 decembrie 1918 s-a definitivat un act de mare însemnătate pentru po
porul nostru, actul istoric al înfăptuirii statului naţional unitar român, întruchipat
pentru prima dată de marele voievod Mihai Viteazul, prin unirea politică din anul
1600. «Alcătuirea statului românesc naţional unitar nu este deci un dar, rezultatul
unor conferinţe internaţionale — sublinia preşedintele ţării, Dl. Nicolae Ceauşescu*
în Expunerea făcută la Congresul culturii şi Educaţiei socialiste — , ci rodul luptei
neobosite duse de cele mai înaintate forţe ale societăţii, de masele largi populare
pentru unire, produsul legic al dezvoltării istorice, sociale şi naţionale, a poporului
român».
Cea de a 58-a aniversare a Unirii Transilvaniei cu România, eveniment istoric
plin de semnificaţii pentru idealurile de unitate şi independenţă naţională, a fost săr
bătorită prin numeroase manifestări : conferinţe şi dezbateri expuneri însoţite de
proiecţii de filme documentare, — la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste Ro
mânia ; simpozionul «1 decembrie 1918 — piatră de hotar în istoria României», —
la clubul «Republica» din Capitală ; simpozioane şi dezbateri etc. — la Muzeul jude
ţean de istorie din Galaţi • simpozion, cu referate şi comunicări ştiinţifice, — în sala
«Studio» a Teatrului dramatic din acelaşi oraş şi multe altele, atît în Capitală, cît şi în
întreaga ţară, care sînt tot atîtea dovezi de trăire în realitatea istorică, de legitimă mîndrie pentru realităţile din zilele noastre ale patriei înfloritoae, de înalt pratriotism.
SĂRBĂTORIREA ÎMPLINIRII A 160 DE ANI DE TEATRU ROMÂNESC CULT.
— în seara zilei de 27 decembrie 1816 s-a jucat la Iaşi, în casele hatmanului Costache Ghica de la Copou, de către un grup-de diletanţi entuziaşti, pastorala într-urt
act «Mirtil şi Hloe», prelucrată după Geşsner şi Florian de inimosul referendar al şcolii
româneşti Gheorghe Asachi. Acest spectacol a constituit astfel actul de naştere a tea
trului în limba naţională, eveniment de la care s-au împlinit 160 de ani şi care a
avut profunde rezonanţe în societatea romanească, teatrul naţional slujind, de-a lun
gul vremiit cu. credinţă şi devotament neţărmurit aspiraţiilor românilor către, liber
tate, unire şi independenţă.
_
Manifestările consacrate împlinirii a 160 de ani.de la primul spectacol în limba
română s-au desfăşurat între 10 şi 14 decembrie 1976, la Iaşi.
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în ziua de 10 decembrie a avut loc în sala Teatrului Naţional «Vasile Alecsandri», inaugurată acum 80 de ani, o adunare festivă, la care au participat repre
zentanţi ai organelor locale de stat, ai Consiliului Culturii şi Educaţiei socialiste, oa
meni de ştiinţă, artă şi cultură, membri ai colectivelor teatrelor naţionale din ţară
şi un numeros public.
După cuvîntarea rostită de preşedintele Consiliului popular judeţean, de dl. Ion
Iliescu, care a evocat tradiţiile înaintate ale teatrului românesc, dl. Miu Dobrescu,
preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei socialiste, a dat citire mesajului adresat
de preşedintele Republicii, Dl. Nicolae Ceauşescu, Teatrului Naţional «Vasile Alecsandri» din Iaşi cu prilejul jubileului. «'Prin piesele prezentate în cei 160 de ani de
activitate, — se subliniază în mesaj — , teatrul din Iaşi a adus o contribuţie de seamă
la deşteptarea conştiinţei naţionale, la afirmarea nobilelor idei de unitate naţională,
libertate şi independenţă care au însufleţit lupta poporului nostru, la cultivarea
înaltelor valori umaniste şi progresiste ale spiritualităţii româneşti».
S-a dat apoi citire Decretului prezidenţial prin care se conferă Teatrului N a
ţional din Iaşi Ordinul «Meritul cultural» clasa I. Dl. Teofil Vîlcu, directorul teatru
lui, a mulţumit pentru mesajul prezidenţial şi pentru înalta distincţie acordată. S-au
ţinut, apoi, cuvîntări ocazionale, festive. în încheierea adunării, participanţii au
adoptat o telegramă adresată Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele României,
exprimînd înalta satisfacţie pentru distincţia acordată teatrului şi pentru preţiosul
mesaj adresat slujitorilor teatrului românesc.
în parcul din faţa teatrului a avut loc festivitatea dezvelirii busturilor lui Matei
Millo, George Enescu, Mihail Sadoveanu şi Mihai Codreanu, personalităţi legate de
istoria teatrului ieşean, iar în foaierul teatrului au fost dezvelite două plăci come
morative pe care sînt gravate numele unor oameni de teatru ieşeni.
Participînd la festivităţile aniversare, Teatrele Naţionale din Bucureşti, Cluj-Na
poca, Craiova şi Timişoara au prezentat spectacole omagiale care au constituit un
autentic festival al dramaturgiei originale româneşti, şi care au făcut obiectul unei
dezbateri sărbătoreşti, desfăşurate în ultima zi a manifestărilor jubiliare, 14 decem
brie, la Muzeul teatrului din Iaşi.
Revista ieşeană «Cronica» a dedicat teatrului românesc un întreg număr, 50, din
10 decembrie, prezentînd aspecte ale teatrului ieşean din cei 160 de ani de activitate
artistiă şi patriotică desfăşurată pînă în decembrie anul curent.
COMEMORAREA LUI VLAD ŢEPEŞ, LA 500 DE ANI DE LA MOARTEA SA.
— S-au împlinit în decembrie a.c. 500 de ani de la sfîrşitul tragic al domnitorului
Vlad Ţepeş, rămas în conştiinţa poporului român ca un conducător sever, dar drept,
aprig luptător pentru libertate, care şi-a jertfit viaţa pentru independenţa ţării.
Popularitatea lui Vlad Ţepeş, intrat şi în legendă, a dobîndit-o el în împrejurări
de mare primejdie, cînd, refuzînd să plătească tribut turcilor, sultanul Mahomed al
II-lea, cuceritorul Constantinopolului, a trimis în Ţara Românească un detaşament
turc pentru a-1 prinde şi a-1 prinde dn faţa sa. Dar agerul domnitor ademeneşte pe
ostaşii turci la Tîrgovişte, îi prinde şi îi trage pe toţi în ţeapă. înfuriat, sultanul a
declanşat în vara anului 1462 o ofensivă cu o mare armată, determinînd pe Vlad
Ţepeş să aplice tactica strămoşească : retragerea strategică, pustiirea teritoriului pe
care-1 străbătea inamicul şi lupta de hărţuială, tactică în urma căreia sultanul, zgu
duit de spectacolul pădurii de ţepi văzut în apropierea Tîrgoviştei, a dat ordin de
retragere, campania încheindu-se fără învinşi şi învingători, putîndu-se spune totuşi
că victoria virtuală a fost de partea lui Ţepeş Vodă.
Dar, lupt-înd cu hotărîre şi curaj pentru întărirea ţării şi pentru independenţa
ei, bravul voievod al dreptăţii Vlad Ţepeş a căzut la datorie în ultima lună a anu
lui 1476, în împrejurări nelămurite încă pe deplin de istorie.
Cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la moartea sa, Vlad Ţepeş a fost come
morat în cadrul unei sesiuni de comunicări privitoare la «Lupta poporului român pen
tru apărarea independenţei şi rolul lui Vlad Ţepeş în organizarea şi întărirea sta
tului», organizată de Academia de ştiinţe sociale şi politice şi Ministerul Apărării
Naţionale în ziua de 14 decembrie 1976, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste
România. în comunicările prezentate, au fost tratate subiectele : «Europa după cu-
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cerirea Constantinopolului de cătra imperiul otoman», de prof. univ. dr. doc. Mihai
Berza, «Cooperarea ţărilor române în lupta pentru neatîrnare din secolul al XV-lea»,
de prof. univ. dr. Ştefan Ştefănescu, «Organizarea şi întărirea statului — piatra un
ghiulară a politicii interne promovate de Vlad Ţepeş, de dr. Constantin Şerban,
«Luptele antiotomane ale Ţării
Româneşti în timpul domniei lui Vlad Ţepeş», de lt.
col. Constantin Căzănişteanu,
şi «Figura lui Vlad Ţepeş în arta românească», de
prof. univ. Ion Frunzetti.
Popasul comemorării voievodului Vlad Ţepeş a fost marcat îndeosebi prin pu
blicarea a două valoroase lucrări ce i-au fost consacrate, Vlad Ţepeş, de Nicolae
Stoicescu, apărută în Editura Academiei R.S.R., şi Vlad Ţepeş (Draculaj — Intre le
gendă şi adevăr istoric, de Ştefan Andreescu, apărută în Editura Minerva, precum şi
prin numeroase studii şi articole omagiale publicate în ziare şi reviste.
într-un hrisov semnat de domnitorul Vlad Ţepeş la 20 septembrie 1459 se gă
seşte menţionat pentru prima oară numele de Bucureşti, marcîndu-se astfel începutul
existenţei documentare a Capitalei Republicii noastre. O stradă îi perpetuează vitea
zului domnitor numele şi, desigur, i se cuvine şi o statuie ctitoricească.
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA A OMAGIAT PE M IHAI VITEAZUL PRINTR-O
STATUIE MONUMENTALĂ. — După ce, la 31 mai a.c., municipiul Cluj-Napoca îşi
îmbogăţea patrimoniul artistic-cultural prin dezvelirea statuiei în bronz a luceafărului
poeziei româneşti, Mihai Eminescu, în ziua de 17 decembrie, marele oraş de pe ma
lurile Someşului Mic a trăit din nou momente emoţionante de mîndrie patriotică,
prilejuite de solemnitatea dezvelirii statuiei lui Mihai Viteazul, la numai un an după
ce fusese omagiat solemn, la împlinirea a 375 de ani de la prima unire politică a celor
trei ţări române, înfăptuită de el.
I
s-a ridicat lui Mihai Viteazul statuie măreaţă la Cluj-Napoca în semn de oma
giu şi recunoştinţă pentru faptele sale înscrise în paginile de glorie ale istoriei pa
triei noastre, adăugîndu-se şi faptul că, — «aşa cum a subliniat acad. Ştefan Pascu în
cuvîntarea rostită la inaugurarea statuiei — «Mihai a fost legat de Cluj, sentimental
şi raţional deopotrivă. La Cluj şi-a săvîrşit o parte din învăţătură fiul său Nicolae
Pătraşcu... La Cluj voia Mihai să întrunească cea dintîi dietă după înstăpînirea sa
asupra Transilvaniei... Clujul şi clujenii i-au fost de ajutor la nevoie cu bani şi aces
tuia şi acestora le-a întărit şi sporit Mihai privilegiile. La Cluj, pentru însemnătatea
ce i-o acorda, politică şi culturală, şi-a numit omul de credinţă, Andrei Stăncel, jude
primar. La Cluj a săvîrşit cel din urmă act politic şi şi-a exprimat îndrăzneţele pro
iecte de viitor. Biruitor la Gurăslău, intra Mihai în miez de vară, pe la mijlocul lunii
august, în oraşul de pe Someş. Înconjurată de credincioşii săi boieri şi de mulţime de
popor, ce-i ieşise în întîmpinare la marginea oraşului, pe uliţa Românilor dinspre
Mănăştur, urmat de oastea biruitoare lîngă Zalău, viteazul domn se îndrepta spre
Turnul Croitorilor. O solemnitate oficiază pe locul unde a fost tras în ţeapă credin
ciosul său căpitan Baba Novac...».
Amplasată în piaţa din centrul oraşului, care poartă numele lui Mihai Viteazul,
statuia este operă a sculptorului bucureştean Marius Butunoiu, turnată în bronz, înfăţişînd în basoreliefuri scene din luptele victorioase ale domnitorului, în drum spre
supremul ideal, Unirea. — (T.N.M.).

♦aNIVeRSftRI-COMi/rtORftRI»
VLAD ŢEPEŞ — 500 DE ANI DE LA MOARTEA LUI
1476 — 14 decembrie — 1976
Istoria poporului român este un bogat tezaur de faipte exemplare, mărturii ale
dragostei neţărmurite pentru pămîntul românesc, ale vredniciei şi vitejiei unui popor
care a înfruntat vrăjmăşiile unor vremuri de furtună, încrustând pe răboj de cronică
lupta sa necurmată pentru păstrarea şi afirmarea fiinţei naţionale, pentru salvgardarea
independenţei împotriva năvălitorilor, îndeosebi împotriva Imperiului otoman.
La sfîrşitul secolului al XlV-lea, cucerind statele balcanice, expansiunea otomană
ajunsă la Dunăre era o pronunţată ameninţare pentru ţările române.
începînd cu domnia lui Mircea cel Bătrîn (1386— 1418), românii se văd constrînşi
a prelua ei conducerea luptei de apărare împotriva expansiunii otomane.
Cel care a înţeles mai bine ca oricare altul necesitatea luptei comune împotriva
turcilor a tuturor popoarelor din Balcani a fost voievodul român Iancu de Hunedoara
(1441— 1456). Convins că în această luptă rolul principal revine ţărilor române, Iancu
a căutat să realizeze unitatea de acţiune a acestora prin a sprijini, atît în Ţara
Românească cît şi în Moldova, pretendenţi la ocuparea tronului de orientare antiotomană. La 11 august 1456, «eroul creştinătăţii» Iancu de Hunedoara se stingea mistuit
de ciumă, la Zemun, l'îngă Belgrad.
%

-Preluarea stindardului luptei antiotomane a lui Iancu i-a revenit domnitorului
Ţării Româneşti Vlad Ţepeş, exponentul aceleiaşi idei de cruciadă creştină, de la a
cărui moarte s-au împlinit 500 de ani.
*
9

Nu se cunosc anul şi locul naşterii lui. Se ştie însă că a fost fiul lui Vlad
Dracul şi nepotul lui Mircea cel Bătrîn.
•în cronicile contemporane, după numele tatălui său, este cunoscut sub numele
de «Dracul Voievod» sau «Drăculea».
•în 1442, tînăr fiind, este dus ostatic la turci, pînă în 1449. Socotindu-1 credincios
Porţii, sultanul a făcut o incursiune în Ţara Românească cu gîndul de a-1 pune domn.
Ajuns în ţară, Vlad părăseşte tabăra turcească refugiindu-se în Moldova, la curtea
lui Bogdan al II-lea, unde a cunoscut pe fiul acestuia, Ştefan, cu care a legat o
strânsă prietenie.
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In urma morţii lui Bogdan (1451), Vlad a trecut în Transilvania, unde a primit
protecţia lui Iancu de Hunedoara. In 22 august 1456, în urma înfrângerii suferite de
turci la Belgrad, cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara, Vlad înlătură pe Dan şi astfel
ajunge domn al Ţării Româneşti.
Ajunge la domnie într-un moment de grea încercare pentru popoarele din sudestul Europei. Nu trecuseră decît trei ani de la cucerirea Constantinopolului de către
Mahomed al II-lea şi forţa otomană a ajuns la Dunărei revelând Europei gravitatea
primejdiei. Cunoscînd tendinţele de expansiune ale Porţii spre Europa centrală, de
la început Vlad şi-a fixat drept ţel al domniei întărirea internă a ţării pentru a-i
asigura independenţa pe plan extern.
în acest scop a luat o serie de măsuri corespunzătoare pentru a-şi consolida
autoritatea domnească: limitarea forţei politice şi militare a marii boierimi şi frâ
narea tendinţelor ei anarhice, în scopul întăririi puterii centrale a statului; protejarea
negustorilor m unteni; ocrotirea ţăranilor Împotriva abuzurilor boiereşti şi crearea unei
puternice armate. «Şi-a făcut o gardă personală, a omorît boierii trădători şi, în
scurt timp, a prefăcut cu totui organizaţia Daciei» — afirmă cronicarul bizantin Laonic
în politica sa de consolidare a domniei, Vlad Ţepeş şi-a ales Bucureştiul ca
nouă reşedinţă de scaun. în 20 septembrie 1459 semnează primul document în care
acesta este menţionat ca oraş.
Tot pentru întărirea puterii domneşti, Vlad Ţepeş îşi îndreaptă atenţia către
orăşeni, o nouă categorie socială, pe care avea să se sprijine în lupta împotriva
boierimii şi în acţiunea îndreptată contra negustorilor saşi din Ţara Bîrsei, care aca
paraseră aproape întregul comerţ din Ţara Românească.
Pentru a îngrădi concurenţa acestora, au fost instituite «iarmaroacele de graniţă», unde negustorii străini erau obligaţi să-şi desfacă mărfurile. îngrădindu-le pri
vilegiile lor comerciale, negustori saşi ajutaţi de un grup de boieri au încercat
înlocuirea lui Ţepeş cu Dan, în speranţa de a-şi recîştig'a privilegiile din trecut. Vlad
Ţepeş pedepseşte aspru uneltirile lor prin acţiuni militare în Ţara Bîrsei. Prin neutra
lizarea marii preponderenţe a negustorilor saşi, Vlad Ţepeş şi-a asigurat în orăşenii
autohtoni un aliat credincios; le-a creat condiţiile să devină stăpânii pieţii interne
şi a înlăturat pericolul unui pretendent la domnie din acea parte.
Toate măsurile luate de Ţepeş erau suficiente pentru a-şi realiza concepţia po
trivit căreia «dacă un domn este puternic şi tare, atunci poate să facă pace cum vrea ;
dacă va fi însă slab, va veni cel puternic peste el şi va face ce va vrea cu el».
9

După ce a luat măsurile menite să-i întărească prestigiul intern şi extern, Vlad
Ţepeş se angajează într-o strălucită ofensivă antiotomană pentru apărarea pămân
tului românesc şi a întregii creştinătăţi. în 1459 a refuzat tributul ridicat în vremea
lui la 10.000 de galbeni anual. Declanşarea războiului antiotoman este arătată şi de
cronicarul Chalcocondil: «După ce (Ţepeş) a crezut că-şi are domnia deplin consolidată, s-a purtat cu gîndul să se lepede de împăratul».
Refuzînd tributul, Poarta a încercat să-l prindă cu vicleşug la Giurgiu. Planul
sultanului a fost însă dejucat de Ţepeş. Pe cei rînduiţi săJl prindă, i-a prins el şi
i-a tras în ţeapă.
După eşuarea prinderii sale, Ţepeş întreprinde în iarna anului 1461— 1462 o
seamă de acţiuni temerare : eliberează cetatea Giurgiu, unde era o puternică garni
zoană turcească; trece Dunărea distrugînd de pe malul drept al apei formaţiile mili-
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îare turceşti pregăttte pentru expediţia împotriva Ţării Româneşti; omoară vreo
20.000 de turci şi ia bogate prăzi.
Riposta otomană, care n-a încetat să vină, s-a manifestat prin organizarea, în
aprilie 1462, a unei expediţii conduse de însuşi sultanul Mahomed II, cu scopul de
a transforma Ţara Românească în paşalîc. Sultanul a luat cu sine şi pe Radu cel
Frumos, ostatec la Constantinoipol,
fratele lui Ţepeş, ca să-l pună domn.
Vlad Ţepeş şi-a dat seama de pericolul colosului otoman. El avea o armată
de 22.000 de oameni, compusă din ţărani, orăşeni şi mici boieri, cei mari refuzîndu-i
sprijinul. A aplicat tactica clasică a domnilor români : retragerea, pustiirea teritoriului
în calea duşmanului năvălitor şi lupta de hărţuială.
Sultanul a trecut Dunărea ajungiînd aproape de Tîrgovişte, într-o localitate al
cărei nume nu s-a identificat încă, unde îl aştepta Ţepeş cu ostaşii săi. Aici, în
iunie 1462, printr-un atac nocturn asupra taberei sultanului, Vlad Ţepeş a realizat
una din cele mai strălucite victorii împotriva proaspătului cuceritor al Bizanţului.
Consemnată în cronicile contemporane străine, această victorie i-a asigurat lui Ţeipeş
o faimă europeană.
•înfrângerea suferită de Mahomed II, oa şi teama că Vlad Ţepeş va fi ajutat de
Matei Corvin, l-au făcut pe sultan, pe la sfârşitul lunii iunie, să se retragă, sub lovi^
turi'le forţelor româneşti, cu convingerea că «această ţară nu poate fi învinsă». îna
inte de a ajunge la Brăila, unde armata otomană avea să se îmbarce, într-un loc
mlăştinos, armata lui Ţepeş obţine o nouă victorie, grăbind şi mai mult retragerea
sultanului în sudul Dunării.
După plecarea turcilor, marii boieri partizani ai lui Radu cel Frumos au declan
şat un adevărat război intern pentru înscăunarea acestui agreat al* turcilor. în 3
septembrie 1472 ostaşii lui Ţepeş, deşi istoviţi, au nimicit forţele turceşti rămase în
ţară pentru înscăunarea fratelui său uzurpator.
Pe lîngă atitudinea duşmănoasă a marilor boieri s-a creat şi un complex de
împrejurări nefavorabile lui Ţepeş. Revendicările maselor populare şi mijloacele prea
aspre faţă de acestea au micşorat mult tabăra lui Vlad. Astfel, pe la mijlocul lunii
noiembrie 1462, aproape nimeni nu mai era alături de el. Radu cel Frumos ajunge
domn, iar Vlad trece în Transilvania, aşteptînd ajutor de la Matei Corvin spre a
înlătura din tron pe favoritul sultanului.
Matei Corvin nu l-a ajutat, ba chiar l-a întemniţat. Intrigile saşilor au contribuit
la arestarea lui. Pentru a-şi răzbuna suferinţele pricinuite de incursiunile lui Ţepeş
în Ţara Bîrsei şi represaliile lui împotriva negustorilor braşoveni, se falsificară nişte
scrisori din care reieşea că Ţepeş ar fi făgăduit ajutor sultanului împotriva Ungariei
şi transformarea ei în paşalîc. Fără să judece obiectiv aceste scrisori tendenţioase,
Matei îl arestează şi-l deţine la Buda 12 ani.
Eliberat din închisoare, cu ajutorul lui Ştefan cel Mare, în 15 noiembrie 1476,
Vlad Ţepeş ajunge din nou domn al Ţării Româneşti. După o scurtă domnie, Basarab
Laiotă ajutat de turci şi de marii boieri îl prinde şi-l omoară în 14 decembrie 1476.
Unii istorici cred că Vlad Ţepeş ar fi îngropat -în biserica din Snagov. Deocam
dată mormîntul lui a rămas necunoscut.
Omorîrea mişelească a lui Ţepeş a constituit o mare pierdere pentru ţările
române, ca şi pentru întregul front antiotoman european.
Domnia şi personalitatea lui Vlad Ţepeş au format obiectul unor discuţii contra
dictorii, fiind apreciate printr-o optică deosebită.
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Unii istorici burghezi — străini şi români — bazaţi pe unele cronici germane
tendenţioase şi pe cruzimile lui, l-au denigrat, socotindu-1 un caz patologic şi pro
totipul tiranului sîngeros.
Alţii — cei mai mulţi — , apreciind capacitatea de luptă şi conţinutul politic al
domniei sale, l-au elogiat şi considerat patriot şi vrednic apărător al pămîntului şi
neamului românesc, erou între eroii marii epopei a luptei poporului român împotriva
jugului otoman. Această calitate a lui Ţepeş era apreciată şi de sultan : «Nu se poate
lua ţara unui «bărbat care face lucruri mari şi mai presus de fire şi ştie să se folo
sească aşa de domnia şi de supuşii săi».
Marele revoluţionar paşoptist Nicolae Bălcescu îl considera un domnitor hotărît
şi viteaz, care se numără printre «generalii cei mai vestiţi ce au comandat armatele
româneşti».
Istoricii contemporani au pus în adevărata sa lumină domnia glorioasă a lut
Vlad Ţepeş. Măsurile sale, uneori drastice, aveau o raţiune de stat. Prin ele a căutat
să pedepsească pe «trădători, răufăcători şi tulburători ai liniştii din
ţa ră ; să înlă
ture dezordinea şi anarhia prin instaurarea ordinei, bunei rînduieli şia dreptăţii în
ţară, — toate în vederea întăririi puterii centrale a statului şi asigurarea independenţei
naţionale.
Ca toţi marii voievozi români, Vlad Ţepeş a fost ctitor de biserici. A zidit
mînăstirea Comanaşi o biserică în Tîrguşor; a făcut şi danii la Muntele Athos.
Pe plan literar cronicăresc, domnia lui Vlad Ţepeş a prilejuit două lucrări cu
caracter istoric, deosebite în ceea ce priveşte înţelegerea faptelor sale : Povestirile
despre Dracula-Vodă, în limba germană, care reflectă opinia cercurilor săseşti, duş
mănoasă voievodului, şi Povestirile despre Vlad Ţepeş, în limba slavonă, favorabilă
luptătorului pentru independenţa ţării.
4

*
Au trecut 500 de ani de la moartea lui Vlad Ţepeş. Faptele lui au biruit prim
ani. A intrat în istorie ca un bărbat ager, priceput al treburilor ostăşeşti, temut de
duşmanii lui interni şi externi. S-a legat în faţa conştiinţei să continue cu dîrzenie
lupta antiotomană începută de înaintaşii săi. A rămas în istorie ca o figură legen
dară cu renume european, ca o personalitate politică de epocă cu merite ce nu pot
fi contestate sau subestimate.
Luptele eroice ale lui Vlad Ţepeş, puse în slujba marilor idealuri ale ţărilor
române şi ale întregii creştinătăţi, înscriu o pagină glorioasă în cronica de aur a
poporului nostru şi-l proiectează cu o lumină tot mai puternică pe firmamentul isto
riei naţionale şi universale.

Pr. Ieremia B. GHIŢĂ
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DESPRE POCĂINŢĂ
Omilia II1 rostită cînd s-a întors de la ţară
de Sfîntul IOAN GURĂ DE AUR
1. V-aţi gîndit oare la mine în timpul cît am fost despărţit de voi? Eunici o clipă nu v-am putut uita ! Am părăsit oraşul, dar amintirea voastră nu
m-a părăsit. După cum cei îndrăgostiţi poartă cu ei, oriunde s-ar duce, chipul*
cel dorit, tot aşa şi eu, îndrăgostit de frumuseţea sufletului vostru, am purtat
mereu cu mine frumuseţea lui. Şi după cum pictorii, cînd fac tabloul cuiva,,
amestecă fel de fel de culori, tot aşa şi eu, am zugrăvit chipul sufletului
vostru, amestecînd, ca pe nişte felurite culori de virtute, şi rîvna voastră
la slujbele din biserică şi ascultarea cu dragoste a predicii şi bunăvoinţa,
voastră pentru .predicator şi toate celelalte fapte bune. Puneam înainteaochilor minţii mele tabloul acesta şi el îmi uşura durerea despărţirii. Vă purtam
mereu în suflet: şi cînd stăteam în casă şi cînd mă ridicam din pat şi cînd'
eram în călătorie şi cînd mă odihneam şi cînd ieşeam din casă şi cînd intram.
Visam mereu chipurile voastre dragi ; nu numai ziua, ci şi noaptea, mă hrăneai!*
cu aceste chipuri. Trăiam aievea cuvintele lui Solomon : «Eu dorm, dar inima
mea veghează» 2. Nevoia de somn îmi lipea pleoapele, dar tirania dragostei de
voi îmi ţinea deschişi ochii minţii mele. De multe ori mi se părea că
vorbesc
cu voi în vis. Aşa e sufletul! Visează noaptea ce gîndeşte ziua. Asta s-a în
tâmplat şi cu mine. Nevăzindu-vă cu ochii trupului, vă vedeam cu ochii dragos
tei. Nefiind între voi cu trupul, eram printre voi cu dragostea şi-mi sunau mereu*
în uTechi aclamaţiile şi aplauzele voastre. De aceea, cu toate că boala trupului,
mă silea să stau mai mult la ţară, cu toate că aerul de acolo era de folos sănă
tăţii trupului meu, totuşi puterea dragostei nu m-a lăsat să-mi prelungesc şederea.
A strigat la mine şi nu s-a oprit din strigăt pînă ce nu m-a înduplecat să mă
ridic din pat înainte de vreme ; m-a sfătuit să socotesc prezenţa mea între voi
şi sănătate şi bucurie, într-un cuv.int, binele meu. Şi m-a convins. Am preferat
să plec, avînd încă în mine rămăşiţele bolii, decît să mai port încă mult timp*,
1. Migne, Patrologia Greacă, XLIX, col. 277—284.

2. Cintarea Clntărilor V, 3.
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în suflet durerea despărţirii, pînă ce mă voi fi făcut deplin sănătos. Şi auzeam
acolo, la ţară, şi dojanele pe care mi le aduceau desele voastre scrisori. Şi pri
veam cu tot atîta drag şi pe cei ce mă dojeneau ca şi pe cei ce mă lăudau.
Tocmai dojanele acelea îani arătau cît de tare mă iubiţi. De asta m-am sculat
şi am plecat. De asta n-am putut să vă scot nicicînd din sufletul meu.
Dar ce lucru de mirare că eu, pe oînd eram la ţară şi mă bucuram de
tihnă, mi-taminteam de voi, cînd Pavel era înlănţuit, întemniţat, în faţă cu mii
şi mii de primejdii — dar se simţea în temniţă ca într-o livadă — îşi aducea
aminte de fraţii lui şi le scria, zicînd : «Precum îmi este drept să cuget aceasta
despre voi, pentru că vă am în inima mea, în lanţurile mele, în apărarea mea
şi în adeverirea Evangheliei»3 ? Pe dinafară lanţul duşmanilor, pe dinăuntru
lanţul dragostei de ucenici. Lanţul cel din afară, făurit din fier ; lanţul cel dină
untru, ţesut din dragoste. Pe acela Pavel îl lepăda adeseori, dar pe acesta nici
odată nu l-a aruncat. Şi după cum femeile care aii născut şi au ajuns mame
sînt legate necontenit de copiii pe care i-au născut, oriunde ar fi ele, tot aşa
şi Pavel; dar, mai bine spus, Pavel era mai puternic legat de ucenicii lui, cu
atît mai mult cu cît naşterile duhovniceşti sînt mai puternice decît naşterile
trupeşti. Şi Pavel nu i-a născut numai odată, ci chiar de două ori pe aceeaşi
ucenici, că striga spunînd : «Copiii mei, pentru care suiăr iarăşi durerile naş
terii» 4. Cu o femeie nu se poate întîmpia niciodată asta, nici n-ar putea naşte
din nou acelaşi c o p il; Pavel, însă, a suferit ceea ce nu se poate vedea Ln
natură ; a născut din nou pe cei pe care-i născuse odată şi a suferit cu ei iarăşi
durerile groaznice ale naşterii. De aceea, voind să-i mişte, le spunea : «Pentru
care sutăr iarăşi durerile naşterii». Aproape că le spunea : «Fie-vă milă de mine î
Nici un fiu nu împovărează a doua oară pîntecele mamei cu durerile naşterii,
aşa cum voi mă siliţi să sufăr». Naşterile cele trupeşti durează cîtăva vreme ;
trec, după ce copilul a ieşit din pîntecele m am ei; naşterile cele duhovniceşti,
însă, nu-s aşa ; durează chiar luni întregi; uneori aceste dureri au ţinut un an
întreg şi Pavel tot n-a născut pe cei zămisliţi. în naşterile trupeşti numai trupul
suferă dureri; în naşterile cele duhovniceşti durerile nu muncesc pîntecele, ci
sfîşie însăşi tăria sufletului. Şi ca să afli că naşterile cele duhovniceşti sînt
mai chinuitoare, te întreb : Cine a dorit vreodată să sufere iadul pentru copiii
pe care i-a născut ? Pavel, însă, nu numai că preferă să sufere iadul, dar chiar
se roagă să fie anatema de la Hristos numai ca să poată naşte pe iudei pentru
Hristos5. Pentru ei suferea mereu şi necontenit durerile naşterii; iar pentru că
nu putea să-i nască, se plîngea zicîn d : «Mare îmi este întristarea şi necurmată
durerea în inima mea» 6; iar în altă parte, ia răşi: «Copiii mei, pentru care sulăr
iarăşi durerile naşterii, pînă ce Hristos va lua chip în v o i»7. Care pîntece a
fost mai fericit decît acela care a putut naşte astfel de copii, încît să aibă în
ei pe Hristos ? Care pîntece a fost mai roditor decît acela care a născut în
treaga lume ? Care pîntece a fost mai puternic decît acela care a fost în stare
ca, pe cei odată născuţi’ şi crescuţi dar avortaţi, să-i nască iarăşi şi să-i plăs
muiască din nou ? Asta n-o / poate face naşterea trupească !
—
Dar pentru ce apostolul n-a spus : «Copiii mei, pe care vă nasc iarăşi
din nou», c i : «pentru care suiăr iarăşi durerile naşterii», deşi în altă parte
spusese că-i naşte : «în Hristos Iisus v-am născut» ? 8.
"
«
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3. Filiperti I, 7.
7. Galateni IV, 19.

4. Galateni IV, 19.
5. Romani IX, 3.
8. I Corinteni IV, 15.

6. Romani IX, 2.
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— In acest din~ urmă text, Pavel a vrut să arate numai înrudirea; în celă
lalt text, a căutat să arate şi durerile naşterii.
— Dar pentru ce-i numeşte capii, cînd încă nu i-a născut ? Că dacă sufere
durerile naşterii, înseamnă că încă nu i-a născut. Pentru ce dar îi numeşte copii ?
— Ca să arate că nu aceste dureri de naştere sînt durerile pe care le-a
avut cînd i-a născut; iar cuvintele acestea erau îndestulătoare să-i ruşineze.
«V-am fost odată ta tă ! le spune Pavel. Am îndurat pentru voi durerile
de
naştere, pe care trebuia să le îndur. Aţi fost odată copiii mei. Pentru ce dar
mă siliţi să sufăr a doua oară durerile naşterii ? Destule sînt durerile naşterii
celei de la înceiput. Pentru cemă chinuiţi iarăşi cu dureri de naştere ?» Lui
'Pavel îi pricinuiau tot atît de mari dureri şi cei care încă nu credeau ca şi
credincioşii care cădeau. Era chinuitor să vadă că trec iarăşi la necredinţă,
după ce se împărtăşiseră cu nişte taine aşa de mari. De aceea, pentru că durerea
era ascuţită şi strigătele de durere mai puternice decît ale unei femei ce naşte,
zicea : «Fiii mei, pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii, pină ce Hristos va
lua chip în voi» 9. Grăia aşa, pentru că voia să le şi întărească încrederea, dar
* să-i şi înfricoşeze. îi înfricoşa şi le băga spaimă în suflet, spunîndu-le, că Hris
tos n-a luat chip în e i; şi iarăşi căuta să le întărească încrederea în ei, spunîndu-le, că e cu putinţă ca Hristos să ia chip în ei. Cuvintele : «pînă ce va
lua chip în voi» arată şi una şi a lta ; şi că n-a luat încă chip în ei, dar că e şi
cu putinţă totuşi să ia chip. Dacă n-ar fi fost cu putinţă, în zadar le-ar fi spus :
«pînă ce va lua Hristos chip în voi» ; i-ar fi nutrit cu speranţe deşarte.
2.
Ştiind dar acestea, să nu ne deznădăjduim nici noi, dar nici să ne trân
dăvim. Amîndouă sînt pierzătoare. Deznădejdea nu-1 lasă pe cel căzut să se
scoale, iar trîndăvia îl culcă la pămînt pe cel în picioare. Una ne lipseşte de
bunătăţile ce le putem avea ; cealaltă nu ne lasă să scăpăm de păcatele ce ne
apasă. Trîndăvia ne aruncă jos, chiar de-am fi în cer ; deznădejdea ne pogoară
în adîncul p ăcatului; dar îndepărtarea deznădejdii ne face să ne ridicăm repede
din adîncul acela.
Să-ţi spun cîtă putere are şi una şi alta ! Diavolul la început a fost bun ;
trîndăvindu-se şi deznădăjduindu-se a ajuns atît de rău, că nu s-a mai putut
ridica din răutatea lui. Că ă fost bun, ascultă ce spune Hristos: «Văzut-am pe
satana ca un fulger căzînd din cer» 10. Comparaţia cu fulgerul arată şi vieţuirea
lui strălucită de mai înainte şi iuţeala căderii sale. Pavel a hulit, a prigonit, a
o cărit; dar pentru că s-a sîrguit şi nu s-a deznădăjduit, s-*a ridicat şi -a ajuns
egal ou îngerii; Iuda a fost apostol; dar pentru că s-a trândăvit, a ajuns vînzător. Tâlharul, iarăşi, după o atît de mare răutate, pentru că nu s-a deznădăj
duit, a intrat înaintea tuturor celorlalţi în rai u . Fariseul, încrezîndu-se, a fost
pogorît din înălţimea virtuţii l u i ; vameşul, nepierzîndu-şi nădejdea, aşa s-a
îndreptat, că a lăsat în urmă pe fariseu 12. Vrei să-ţi arăt chiar un oraş întreg •
că a făcut asta ? Aşa s-a mîntuit întreg oraşul ninevitenilor ; şi doar sentinţa
pronunţată de Dumnezeu asupra ninivitenilor era de natură să-i ducă la dez280
nădejde, că nu le spusese: «Dacă vă pocăiţi, scăpaţi!», ci de-a dreptul: f «încă
trei zile şi Ninevi va fi nimicită» 13. Dar cu toate că Dumnezeu îi ameninţase,
' cu toate că profetul le strigase, cu toate că sentinţa nu îngăduia amânare, nici
9. Galateni IV, 19.
13. lo m III, 5.

10. Luca X, 18.

11. Luca X X III, 43.

12. Luca XVIII, 10-14.
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drept de apel, ninivitenii nu s-au deznădăjduit, nici nu şi-au pierdut bunele
nădejdi. De asta Dumnezeu nu le-a pus condiţie, nici nu le-a spus : «Dacă vă
pocăiţi, scăpaţi», ca şi noi, cînd auzim o sentinţă a lui Dumnezeu, pronunţată
fără dreipt de iaipel, nici atunci să nu ne deznădăjduiam, să nu ne descurajăm,
avînd în faţă pilda ninevitenilor. Iubirea de oameni a lui Dumnezeu o poţi vedea
nu numai de acolo că a făcut (pace cu cei care s-au pocăit, deşi sentinţa pro
nunţată asupra lor era fără drept de apel, ci şi de acolo că sentinţa era defi
nitivă. Dumnezeu a făcut asta, voind să le mărească frica şi să-i trezească din
marea lor trîndăvie ; iar timpul pocăinţei arată nespusa iubire de oameni a lui
Dumnezeu. Că ce puteau face cele trei zile, ca să şteargă o atît de mare răutate ?
Vezi că şi aici se arată purtarea de grijă a lui Dumnezeu ? Ea a ajutat mai
mult la mîntuirea oraşului.
Ştiindu-le dar pe acestea, să nu ne deznădăjduim niciodată. Nici o -armă
a diavolului nu-i atît de puternică, ca deznădejdea. Diavolul nu se bucură atîta
cînd păcătuim, cît se bucură cînd ne deznădăjduim. Ascultă ! Pavel s-a temut
mai mult de căderea în deznădejde a desfrânatului din Corint decît de păcatul
lui. Scriindu-le corintenilor, le grăia aşa : «In deobşte se aude că la voi este
desirînare şi aşa desirînare cum nici la păgîni nu se pomeneşte» 14. N-a spus :
«cum nici la păgîni nu se săvîrşeşte», c i : «nu se pomeneşte», fapta, pe care
păgînii n-o pot suferi nici cu numele, pe aceea voi îndrăzniţi să o săvîrşiţi».
Şi v-aţi semeţit» 15. Pavel n-a spus : «Acela s-a semeţit», ci, lăsând la o parte
pe cel ce a păcătuit, vorbeşte cu cei sănătoşi. Aşa cum fac şi doctorii; lasă
la o parte pe cei bolnavi şi vorbesc mai mult cu rudele bolnavilor. Corintenii
erau vinovaţi de semeţie, pentru că nu l-au mustrat pe cel ce păcătuise, nici
nu l-au pedepsit. Pavel a făcut părtaşi şi pe corinteni la păcat, pentru ca să
vindece mai-repede rana. Cumplit lucru este să păcătuieşti, dar cu mult mai
cumplit să te lauzi cu păcatele. Dacă lăudîndu-te cu dreptatea, pierzi dreptatea,
apoi cu mult mai multă pagubă ai dacă te lauzi cu păcatele ; păcatul acesta e
mai mare decît păcatele cu care te lauzi. De aceea spune D om nul: «Cînd veţi
iace totul, spuneţi: «Slugi netrebnice sîntem» 16. Deci, dacă trebuie să se sme
rească cei care îndeplinesc toate poruncile, apoi cu mult mai mult cel ce păcătuieşte trebuie să plîngă şi să se numere printre cei din urmă. Aceasta, arătîndu-o Pavel, spunea : «N-ar îi trebuit oare mai degrabă să pîîngeţi ?» 17.
— Ce spui, Pavele ? A păcătuit altul şi să plâng eu ?
— Da, răspunde Pavel. Sîntem legaţi unii de alţii ca mădularele de trup.
La trup, dacă e rănit piciorul, simte durerea şi capul. Şi ce este mai de preţ
decât capul ? Şi totuşi capul uită de vrednicia sa în timp de nenorocire. Fă şl
tu tot aşa !
De asta şi Pavel ne îndeamnă «să ne bucurăm cu cei ce se bucură şi să
pîîngem cu cei ce plîng» 18; de asta le şi spune corintenilor : «N-ar fi trebuit
oare mai degrabă să pîîngeţi, ca să fie scos din mijlocul \vostru cel ce a lăcut
iapta aceasta ?» lg. N-a spus : «N-ar fi trebuit oare mai degrabă să vă străduiţi».
— Dar ce ?
— «N-ar Ii trebuit oare mai degrabă să pîîngeţi», ca şi cum o boală
obştească, ciuma, ar fi cuprins tot oraşul. Aproape că le-a spus: «E nevoie de
i
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14. I Corinteni V, 1.
18. Romani XII, 15.

15. / Corinteni V, 2.
19. 1 Corinteni V, 2.

16. Luca XVII, 10.17.7.Corinteni V,2.
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rugăciune şi de mărturisire, ca să piară boala din tot oraşul». Ai văzut cîtă
frică a atîrnat Pavel deasupra capetelor lor ? Deoarece corintenii socoteau că
răul se mărgineşte numai la cel ce săvârşise păcatul, de aceea Pavel îi face
atenţi, spunîndu-le : «Oare nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată frămîntătura ?» 20.
Cuvintele lui Pavel au acest înţeles : «Dacă răul înaintează, va cuprinde şi
celelalte mădulare ; trebuie deci să vă îngrijiţi aşa de pă-catul acesta, ca şi cum
aţi avea de luat hotărâri cu privire la nişte rele obşteşti. Să mi-mi spui mie că
numai acela a păcătuft, ci gîndeşte-te la aceea că răul e un puroi, care ame
ninţă să se întindă în tot trupul». Şi după cum cînd arde o casă, sar în ajutor
şi se grăbesc şi cei care n-au suferit nici un rău nu mai puţin decît cei cu
casa aprinsă, ca nu cumva focul să se întindă şi să ajungă şi la uşile lor, tot
aşa şi Pavel îi trezeşte pe corinteni, spunîndu-4e: «Păcatul săvîrşit între voi
e un foc ; să ieşim întru întîmpinarea ră u lu i; să stingem focul, înainte de a
* cuprinde Biserica. Dacă nu-ţi pasă de păcat, pentru că este în trupul altuia,
află că şi tu eşti bolnav, căci acela este mădular ai întregului trup.
3.
Dar gîndeşte-te şi la aceea, că dacă te trîndăveşti, dacă treci cu vederea
răul, răul te va cuprinde şi pe tine. Deci dacă nu pentru fratele tău, fii treaz
pentru tine ! Opreşte ciuma, pune stavilă puroiului, zăgăzuieşte întinderea l u i !
Acestea şi mai multe ca acestea, spunîndu-le Pavel şi poruncindu-le să-l
dea satanei21, mai tîrziu, pentru că s-a schimbat şi a ajuns mai bun, le-a spus :
«Destul este pentru unul ca acesta pedeapsa aceasta de la cei mai m u lţi22. în 
tăriţi în el dragostea» 23. Uită-te cîtă stăruinţă pune acum Pavel, ca să-l împreune şi să-l alipească iarăşi de turmă, pentru că mai înainte îl arătase ca duş
man şi vrăjmaş obştesc tuturora, pentru că-1 izgonise din turmă şi-l tăiase din
trupul Bisericii! Nu le-a spus simplu: «Iubiţi-l!», c i: «întăriţi în el dragostea !»,
adică : arătaţi-i prietenie trainică şi statornică, dragoste fierbinte, clocotitoare
şi înflăcărată, care să contrabalanseze ura voastră de mai înainte; purtaţi-vă
cu el cu bunăvoinţă !»
— Spune-mi, Pavele, ce s-a întâmplat ? Nu l-ai dat satanei ?
— Da, dar nu c.a să rămînă în minile satanei, ci ca să-l scap iute de
tirania satanei.
Dar, după cum spuneam mai înainte, uită-te cît se temea Pavel de deznă
dejde ca de o armă puternică a diavolului. Spunînd : «întăriţi în el dragostea»,
a adăugat şi pricina: «Ca nu cumva să fie doborît de mai multă tristeţe unul
ca acesta» 24. «Oaia e în gura lupului, spume Pavel, să-l ajungem! Să i-o luăm
din gură înainte de a mânca şi strica mădularul nostru ! Corabia este în mijlocul
furtunii, să ne grăbim s-o salvăm, înainte de a se scufunda ! După cum corabia
se scufundă, cînd marea se ridică şi valurile se înalţă de pretutindeni, tot aşa
şi sufletul se sufocă iute, dacă nu are pe cineva să-i întindă mînă de ajutor,
otnd e înconjurat de pretutindeni de tristeţe ; căci tristeţea, mîntuitoare pentru
iertarea păcatelor, e pierzătoare cînd depăşeşte măsura».
Uită-te cu cîtă preciziune a grăit P avel! N-a spus: «Să nu-1 piardă
d iav o lul!»
— Dar ce ?
282
— «Ca să nu I ne lăsăm prinşi de lăcomia satanei» 2S. Iar lăcomia este
*

20. I Corinteni V, 6.
24. I I Corinteni II, 7,

21. I Corinteni V, 5.
25. I I Corinteni II, 11.

22. I I Corinteni II, 6.

23. 11 Corinteni II, 8.

BISERICA ORTODOXA ROM ÂNĂ,

982

dorire de bunuri străine. Arătînd deci că păcătosul din Corint a scăpat de diavol
şi că, prin pocăinţă, a ajuns iai în turma luiHristos, Pavel a spus : «Ca sa nu
ne lăsăm prinşi de lăcomia satanei». «Dacădiavolul mai pune ghiara pe el,
vrea să spună Pavel, atunci răpeşte mădularul nostru, ia oaia turmei lui Hristos,.
că acela, prin pocăinţă, lepădase păcatul». Pavel ştia ce a făcut diavolul cu
Iuda ; de aceea s-a temut să nu se întîmple acelaşi lucru şi cu păcătosul din
Corint.
— Dar ce a făcut diavolul cu Iuda ?
— Iuda s-a pocăit, că a zis : «Am păcătuit, vînzînd singe nevinovat!» 26.
Diavolul a auzit cuvintele acestea; ştia că
ele îl pun pe Iuda pe calea ceabună, că îl duc la mîntuire şi s-a temut să nu se schimbe. Că-şi spunea dia
volul : «Are Stăpîn iubitor de oam eni; a plâns pentru el şi l-a sfătuit în fel
şi chip, cînd avea de gînd să-L vîndă. Oare nu-1 va primi cu mult mai mult
acum, cînd se pocăieşte ? îl trăgea la El şi-l chema, cind n-avea de gînd să
se îndrepte. Oare nu-1 va trage ou mult mai mult la El acum, oînd îl vede că
se
îndreaptă şi-şi recunoaşte păcatul ? Că pentru asta a şi venit
să se
răstignească!».
— Şi ce-a făcut atunci diavolul ?
— I-a tulburat sufletul lui Iuda ; i-a întunecat mintea cu o tristeţe peste
măsură de mare; l-a prigonit, l-a alergat pînă l-a dus la spânzurătoare21. L-a
scos din viaţa aceasta şi l-a lipsit şi de rîvna de a se pocăi. Dacă trăia, s-ar
fi mîntuit şi el. Dovadă răstignitorii. Dacă Domnul a mînfcuit pe cei ce L-au
ridicat pe cruce, dacă pe cruce fiind, îl ruga pe Tatăl şi-I cerea să le iertefapta lor îndrăzneaţă 28, este lămurit că l-ar fi primit şi pe vînzător cu toată dra
gostea, dacă s-ar fi pocăit cum trebuie. Iuda, însă, doborît de o tristeţe peste
măsură de mare, n-a vrut să se folosească de leacul pocăinţei. Pavel decir.
temîndu-se de asta, sileşte pe corinteni să smulgă pe om din gura diavolului.
Dar pentru ce trebuie să vorbesc eu de cele petrecute în Corint ? Petru,
după ce se împărtăşise cu sfinteleTaine, s-a lepădat de trei ori de D om nul29,,
dar plîngînd, şi-a şters tot păcatul30. Pavel a prigonit, a hulit, a o cărît; şi nu
numai pe cel răstignit, ci a prigonit şi pe toţi cei ai
lui Hristos ; dar pocăindu-se, a ajuns apostol. Dumnezeu ne cere să-I dăm
numai puţin prilej şi ne
iartă mulţime de păcate.
Am să vă vorbesc şi de o pildă, care întăreşte spusele mele.
4.
Erau doi fra ţi; şi-au împărţit între ei averea părintească ; unul a rămas,
acasă, iar celălalt s-a dus în altă ţară, a mîncat partea lui de avere şi nu mai
putea îndura ruşinea foameii 31.
M-a îndemnat gîndul să vă spun această pildă, ca să vedeţi că ni se iartă
şi păcatele săvîrşite după botez, dacă sîntem cu luare aminte. Nu vă spun asta
ca să vă trândăviţi, ci ca să alungaţi din sufletul vostru deznădejdea. Că deznă
dejdea aduce peste noi mai multe rele decît trândăvia. Fiul acesta este icoanacelor ce au căzut în păcate, după ce s-au botezat. Că fiul cel plecat de acasă,
înfăţişează pe cei căzuţi după botez, se vede din acestea : este numit fiu ; şi
nimeni nu-i numit fiu, dacă nu-i botezat; locuia în casa părintească şi i s-a<
*

26. Matei XXVII, 4.
30. Matei XXVI, 75.

27. Matei XXVII, 5.
31. Luca XV, 11-32.

28. Luca X X III, 34.29.MateiXXVI, 69-74.
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împărţit toată averea părintească ; înainte / de botez, nimeni nu poate lua cele
părinteşti, nici nu poate primi moştenire. Deci totul ne arată că fiul acesta^
făcea parte din ceata credincioşilor. Era apoi frate ou fiul cel bun ; iar frate nupoate fi nimeni fără naşterea de a doua cea duhovnicească.
— Ce-a spus dar fiul acela, care ajunsese atît de ticălos ?
*
— «M ă v o i întoarce la tatăl mea ! » 32.
Tatăl lui l-a lăsat să plece în ţară străină şi nu l-a oprit, tocmai ca să
cunoască bine, prin proprie experienţă, de oîte binefaceri nu s-ar fi bucurat
de rămînea acasă. De multe ori Dumnezeu, cînd nu ne convinge cu cuvintele,
ne lasă să ne învăţăm minte cu faptele. Aşa făcea cu iudeii. Cînd nu-i con
vingea şi nici nu-i abătea de la răutatea lor, cu miile de cuvinte grăite prin;
profeţi, îi lăsa să fie instruiţi prin pedepse şi le spunea : «Lepădarea ta de cre
dinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va m u s tra » 33. Ar fi trebuit ca iudeii să-L
creadă pe cuvînt înainte de împlinirea ameninţărilor ; dar pentru că erau atît
de nesimţiţi, că nu credeau în îndemnurile şi sfaturile Lui, de aceea îngăduiesă fie instruiţi prin fapte, ca aşa să-i redobîndească iarăşi.
Fiul cel risipitor a plecat deci în ţară străină ; acolo a învăţat prin fapte
ce mare rău este să pleci din casa părintească ; de aceea s-a întors. Tatăl lui
nu i-a purtat ură, ci l-a primit cu .braţele deschise.
— Pentru ce ?
— Pentru că era tată şi nu judecător.
Şi au fost în casă dansuri, ospeţe, sărbătoare. Toată casa era veselă şi'
plină de bucurie.
— Ce spui ? Acestea sînt răsplăţile păcatului ?
— Nu ale păcatului, omule, ci ale întoarcerii! Nu ale răutăţii, ci ale pocă
inţei ! Nu ale desfrînării, ci ale schimbării în mai bine !
Mai m u lt! Fratele cel mai mare s-a supărat de toate acestea. Tatăl l-a
potolit şi pe el cu blîndeţe, spun.îndu-i: «Tu totdeauna ai fost cu mine ; pe cînd
acesta pierdut a fost şi s-a aflat, mort a fost şi a în v ia t » 34. «Cînd trebuie să
mîntui pe un om pierdut, îi spune tatăl, nu-i timp de judecată, nici de cercetare
amănunţită, ci numai de iubire de oameni, de iertare. Nici un doctor nu cere
unui bolnav socoteală de viaţa lui dezordonată şi nici nu -1 pedepseşte, ci-i dă<
doctorii ca să-l vindece. Iar dacă ar fi trebuit totuşi să-l pedepsesc pe fratele
tău, apoi îndestulătoare pedeapsă i-a fost şederea lui în ţară străină. A fost
atîta vreme despărţit de n o i; a avut de luptat cu foamea, cu dispreţul, cu cele
mai grele necazuri. De asta îţi spun : Pierdut a fost şi s-a aflat, mort a fost şia în v ia t ! Nu te uita la veselia şi sărbătoarea din casa noastră, ci gîndeşte-te
la nenorocirea lui cea mare de mai înainte! Vezi un frate, nu un străin!»
Fiul s-a întors la tatăl l u i ; la tatăl lui, care nu-şi putea aminti de nici una
din faptele lui de mai înainte. Dar, mai bine spus, î îmi amintea numai de
acelea care-1 puteau atrage spre compătimire, spre milă, spre dragoste, spre grija
aceea pe care o au numai părinţii. De asta nici n-a spus ce-a făcut fiul lui, ci'
ce-a p ătim it; n-a adus vorba că a mîncat averea, ci că a îndurat mii şi miîî
de necazuri.

.
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Tot cu atîta rîvnă a căutat Domnul şi oaia cea pierdută. Dar, mai bine
spus, cu mai m ultă rîvnă. Acolo s-a întors fiul de cajpul l u i ; aici a plecat Păs
torul după oaie ; a găsit-o şi a adus-o ; şi s-a bucurat de ea. mai mult decît de
toate cele din staul. Uită-te şi cum a adus-o în stau l! N-a bătut-o, ci a pus-o
pe umerii Lui, a purtat-o şi a adus-o iarăşi în turmă 35.
Ştiind dar că Dumnezeu nu numai că nu-şi întoarce faţa de la cei ce se
întorc la El, ci că-i primeşte tot aşa de bine ca şi pe cei virtuoşi, că nu numai
că nu-i pedepseşte, ci că merge chiar în căutarea celor rătăciţi şi că se bucură
de găsirea acestora mai mult decît de cei care nu s-au rătăcit, să nu ne deznădăjduim, cînd ne simţim încărcaţi de păcate, nici să ne încredem, cînd ştim
că facem fapte bune, ci să ne temem cînd le săvîrşim, ca să nu cădem din
pricina încrederii în n o i; iar cînd păcătuim, să ne pocăim.
Vă spun şi acum ce vă spuneam şi la început. Amîndouă acestea ne fac
să ne pierdem mântuirea : încrederea, pe cel din picioare ; deznădejdea, pe cel
căzut. De aceea Pavel, ca să întărească pe cei din picioare, spunea : «C elui ce
i se pare că stă, să ia aminte să nu c a d ă » 36; şi iarăşi : «Md tem ca nu
cum va, propovăduind altora, însu-mi să mă fac n e tre b n ic» 37. Ca să ridice
pe cei căzuţi şi să-i îmboldească spre mai multă rîvnă, Pavel le scriia corintenilor, spunîndu-le : «Ca nu cum va să plîng pe m ulţi din acei ce au păcătuit
înainte şi nu s-au p o c ă it» 38. Prin aceste cuvinte a arătat că nu sînt vrednici
atîta de pliîns cei ce păcătuiesc cît cei care nu se pocăiesc de păcatele lor.
Iar profetul le spunea acestora : «Oare cel ce cade nu se scoală sau cel ce se
abate nu se în to a r c e ? » 39. De aceea şi David îi îndemna pe aceştia, spunînd :
«A stăzi de veţi auzi glasul Lui, să nu vă învîrtoşaţi inim ile voastre, ca în tim pul
răzvrătirii» 40. Atîta vreme dar cît se spune : «astăzi», să nu ne deznădăjduim,

ci să avem bune nădejdi în Stăpînul nostru, gîndindu-ne la noianul bunătătii
Lui. Să scuturăm de pe noi orice cuget r ă u ; să începem să facem fapte bune
cu multă rîvnă şi nădejde; să arătăm covârşitoare pocăinţă, ca, lăsând aici pe
pămînt toate păcatele, să putem sta cu îndrăznire înaintea scaunului de jude
cată a lui Hristos şi dobîndi împărăţia cerurilor, pe care, facă Dumnezeu, ca
noi toţi să o dobândim, cu harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus
Hristos, cu Care Tatălui, împreună cu Sfîntul Duh, slavă, putere, cinste, acum
şi pururea şi în vecii vecilor, Amin !
Traducere de Pr. D. FECIORU

35. Luca XV, 4—6.
38. I I Corinteni XII, 21.

56. I Corinteni X, 12.
39. U rem ia VIII, 4.

37. I Corinteni IX, 27.
40. Psalmi XCIV 8-9 ; Evrei III, 7 - b .

•

SCRIERI PATRISTICE TRADUSE DE SAMUIL MICU CLAIN
Samuil Micu a început să traducă la vîrsta de 23 ani (1768) şi timp de 38 ani
(pînă la 1806, anul morţii) a ostenit fără întrerupere în ogorul traducerilor, dînd pe
româneşte un mare număr de lucrări, în majoritate teologi-ce, numai ale Sfinţilor
Părinţi şi ale scriitorilor bisericeşti din Răsărit. Cea mai mare parte a acestor tra
duceri au rămas în manuscris.
,
Samuil Micu Clain a săvîrşit o muncă uriaşă cu traducerile, unele fiind tran
scrise de 2— 3 ori, spre a fi cît mai limpede exprimate ideile, în scopul tipăririi lor.
N-a avut însă bucuria să le vadă tipărite, din cauza duşmăniei pe care i-o purta
episcopul I. Bob şi a caracterului lor net anticatolicizant. Ovid Densuşianu a co
mentat aceste manuscrise x.
Manuscrisele sînt păstrate, în majoritatea lor, la Academia R. S. România, Bucu
reşti şi la Filiala Cluj a Academiei R. S. România, secţia manuscrise. Ţinînd seamă
de materialul existent în primul rînd, la Cluj, precum şi de informaţiile bibliografice
privitoare la activitatea lui Samuil Micu, vom împărţi traducerile teologice în două
şi anume : patristice (pînă la 750) şi post patristice (pînă la 1453).
Traduceri patristice. — 1 . Cea dintîi scriere patristică pe care S. Micu «a pus-o
pe românie» este lucrarea Sfîntului Vasile cel Mare : R înduie lile celor ce pustniceşte
sau singuri, ?au îm preună de obşte petrec (cu litere cirilice). Ea cuprinde : Constitutiunile ascetice ale Sfîntului Vasile cel Mare (filele 3— 84), şapte epistole ale ace
luiaşi Sfînt Părinte (f. 85— 114); Epistolele către Amfiloohiu sau canoanele (f. 115— 148);
Epistolă către Diodor (f. 148— 152) ; Două epistole către horepiscopi (f. 152— 155) ;
Epistolă către preotul Parigorie (f. 156— 160). Numele lui S. Clain nu e menţionat
n i
căieri, dar caracterele scrisului fac dovada că sînt scrise de el. Manuscrisul la Fi
liala Cluj a Acad. R. S. România, sub Nr. 535, provenit de la Oradea (acolo cu nr.
223). E ms. autograf ; are 160 file (f. 158 albă) ; 275 X 220 m m ; j. pînză.
2. A celui dintre Sfinţi P ărintelui nostru V asilie cel M are A rhiepiscopul Cesariei
C ap ad o ch iei : H o tărîri scurte cu întrebări şi cu răspunsuri. Traducerea cuprinde :
«Cuvînt înainte» (f. 3...) şi 'Regulele m ici în întregime, cu 313 numere, răspunsuri
scurte la anumite întrebări. Ele rezolvă probleme de conştiinţă (f. 4— 176). La sfîrşit,
Clain scrise : «Acestea s-au tălmăcit pre limba românească de mine păcătosul Ie
romonah Samoil Clain de la Sad din ţara Ardealului din Scaunul Sibiului şi acum
îndreptate a treia oară sau scris în Blaj în Mă-năstirea Sfintei Troiţă, 1804, iunie 17».
' Ms. la Filiala Cluj a Acad. R. S. România, sub nr. 536, provenit de la Oradea (acolo
sub nr. 224). E ms. autograf; are 176 file, ultima filă cu textul şters; 270 X 215 mm.
j. pz. Se află la Filiala Cluj, sub nr. 15, provenit de la Blaj (acolo cu nr. 17), şi to
mul 2 l«a H o tărîri scurte — cu întrebări şi răspunsuri a S fîn tu lui V asile cel Mare.
E un ms. autograf ; are 213 file ; 200 x 160 mm. j. pz. Pe fila a doua se află nota :
•«Revisum et corectum per me eundem Samuelem Klein», «văzută şi îndreptată prin
mine acelaşi Samoil Klein». Pe fila 3 este notat «Scara celor ce se cuprind întru
această carte». Urmează «Cuvînt înainte la întrebările ceale mai pre scurt făcute»
(f. 4— 5). Cu fila 5 începe textul întrebărilor şi răspunsurilor (f. 5— 213). Pe fila 213
se notează : «Sfîrşit — Acestea s-au întors pe românie de mine Samoil Clain în anul
1768 şi acum în anul 1780 a doua oară s-au scris tot de mine în Viena. în conti
nuare, cu altă cerneală : «în anul 1804 a treia oară aiurea mai îndreptată în mai bine
s-au scris de mine Samoil Clain în Blajiu».
3. «A celui întru Sfinţi P ărintelui nostru V asilie cel Mare, arhiepiscopul Kesafie i C apadochiei . R înduialele celor ce pustniceşte sau singuri sau îm preună de obşte
petrec». Pe acest manuscris scrie «tom. III», şi e redactat în 1780, cuprinzînd acelaşi
1. Ovid Densuşianu, Literatura română modernă, voi. I, ediţia a treia, Bucureşti, 1929, p. 32.
.O.R.

-
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material din ms. cu nr. 535/1768 (şi cu nr. 536/1804), deci R în d u iala de vieţuire pustni
cească, plus trei scrisori al'a Sfîntului Vasile şi anume : «Către fiul cel dunovnicesc»
(f. 120— 151); «Către călugărul cel ce au căzut» (f. 152— 155); «Către Hilon ucenicul
său (f. 156— 168). Menţionăm că pe fila a doua, Clain scrie : «Revisum et corectura
per me eundem Samuelem Clain. Revăzută şi îndreptată prin mine acelaşi Samoil
Clain...» întreita transcriere a materialului esta un indiciu în privinţa grijei cu care
traducătorul traspunea «pe românie» învăţătura Sfinţilor Părinţi. Ms. la Filiala C luj
a Academiei R. S. România, sub nr. 410, provenit de la
Oradea (acolo cu nr. 14). E
ms. autograf ; are 172 file (f. 169— 172 albe ) ; 210 X 170
mm ; jum. piele.
4. «A celui dintre Sfinţi Părintele nostru V asilie cel M are, A rhiepiscopul de la
Chesarea cea din C apadochia : C uvinte, acum în tă iu tălm ăcite pe rom ânie de S am oil
cel mic de la Sad. «în anul 1788 în ziua dintâiu a lui Noembrie sau început
a se

scrie în Bălgrad în mănăstire de mai sus pomenitul Samoil Clain de la Sad Jeromonah». Traducerea cuprinde 21 omilii ale Sfîntului Vasile cel Mare şi anume : Des
pre post (filele 4— 30); Nu da aminte sie însuţi (nu te înfumura) (f. 30— 444); De m ul
ţumită (recunoştinţă) (f. 44—58); De o muceniţă prigonită (f. 58— 65). Cuvintele de la
Ev. Luca : «Strica-voi jitniţele m ele...» (f. 76— 89); Asupra celor bogaţi (f. 89— 107) ţ
In vreme de foamete şi secetă (f. 107— 124) ; Cum că nu Dumnezeu este pricinuitor
al celor rele (f. 125— 143); Asupra celor ce se mînie (f. 144— 157) ; Despre pismă
(f. 157— 169); Intru începutul pildelor (f. 169— 196); îndemnătoriu la Sf. Botez (f.
197— 212); Asupra celor beţivi (f. 212— 226); De credinţă (f. 226— 231); Cuvintele
acestea : «întru început era Cuvîntul». (f. 231— 238) ; De mucenicul Varlaam (f. 238—
242); De mucenicul Gardie (f. 242— 254); De sfinţii patruzeci de mucenici (f. 255—
267); De smerenie (f. 267— 279); Cum că de lucrurile ceale 'lumeşti nu trebuie a se
lipi şi de arderea ce s-au făcut afară de besearecă (f. 280— 301). La unele omilii este
indicată şi ziua cînd trebuie citite. La sflrşitul ultimei omilii, Clain scrie : «Cătră tineri
cum să poată culeage rod din cărţile păgînilor (f. 302). Ms. la Filiala Cluj a Academiei
R. S. România, sub nr. 502, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 163 a). E ms. autograf;
are 302 file ; 260X200 m m .; jum. piele.
5. «A celui dintru Sfinţi P ărintelui nostru V asilie cel M are, A rhiepiscopul Kesariei, în v ă ţă tu ri ashiticeşti. Cuprinde 80 de reguli morale (xa 7j0txâ) ale Sfîn
tului Vasile cel Mare, oare tratează nu numai datoriile monahilor, ci în general ale
creştinilor şi ale păstorilor bisericeşti (f. 5— 167). Traducerea are şi un «Cuvînt îna
inte» al lui S. Clain (f. 3— 5). La sfîrşit- se spune : «1804 din I-ma Augusti. Acestea
de mine Ieromonahul Samoil Clain sînt tălmăcite şi scrise». Ms. la Filiala Cluj a Aca
demiei R. S. România sub nr. 533, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 220). E ms.
autograf; are 167 file ; 270X220 m m .; jum. pz.
6. «A celui dintru Sfinţi P ărintelui nostru V asilie cel M are, A rhiepiscopul Kesa riei C a p a d o c h ie i ; C uvinte către norod zise : Cuprinde 22 omilii. Sînt aceleaşi teme din
ms. cu nr. 502 — Filiala Cluj — (Oradea 163 a). Omilia a 22-a e intitulată : «Cum
că făr de puterea şi darul lui Dumnezeu nimeni nu poate sta asupra satanei, nici
poate să intre în pămîntul făgăduinţei şi în Jerusalimul ceresc de nu va lăsa Eghipetul» (f. 290— 296). La sfîrşit, traducătorul spune : «S-au tălmăcit şi acum a doua
oară sau scris de Samoil Clain de la Sad Ieromonach în Mănăstirea Sfintei Troiţă
din Blajiu, 1805». Ms. la Filiala Cluj a Academiei R. S. România, sub nr. 534, prove
nit de la Oradea (acolo cu nr. 221). E ms. autograf; are 297 file ; 275 X 215 mm.;
jum. pz.
7. O m ilia 22, din ms. cu nr. 534 de la Filiala Cluj a Academiei R. S. România
se găseşte în ms. cu nr. 92, tot la Filiala Cluj, provenit de la Blaj (acolo cu nr. 96), tot
cu acelaşi titlu şi text. Este un ms. în care se găsesc şi alte traduceri ce se vor
menţiona la scrierile post-patristice. T extul: «Cum că făr puterea lu i D u m n e ze u ...»
se găseşte în filele 169— 171. Este un ms. original, a lui S. Clain şi Ştefan Pop, inti
tu la t: «Traduceri din Sf. Scriptură şi Sfinţii Părinţi». Are 194 file (f. 152 v., 194 v*
albe).
8. H o tărîri lu n g i ale Sf. Vasile cel M are — Regulae fusius tractate. Volumul nu
este complet, are în total 59 file. Filele 1— 50 cuprind din H o tărîri lu n g i principii ale
vieţii monahale pe baza Sfintei Scripturi, filele 51—54; EpitimLa sau pedepse asupra
călugărilor care păcătuiesc iar filele 55— 59, trei epistole ale Sfîntului Vasile cei
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Mare (a 22-a, 23-a şi 173-a (în nove ordine) traduse fidel. Ms. la Filiala Cluj a Aca
demiei R. S. România, sub nr. 512 provenit de la Oradea (acolo cu nr. 179). E ms.
autograf; 250X210 m m ; jum. pz.
9. A celui întru S îinţi P ărintelui nostru C h irii A rhiepiscopul Ierusalim ului, Catihises, sau în v ă ţă tu ri către cei ce vin la Botez, acum întîiu pe limba românească de
ieromonahul Samoil Clain de la Sad în anul 1788 (Blaj). Cuprinde următoarele : Cuvînt înainte — Procatahezele sau Prologul catehezelor (f. 2— 13). Cateheza I : Către
cei ce vor să se lumineze, zisă în Jerusalim (f. 14— 18); Cat. I I : A celor ce se lum i
nează (f. 19— 33); cat. III : Către cei ce vin către luminare — despre Botez (f. 33—
44); cat. IV : Către cei ce au să se lumineze, zisă la Ierusalim, Coloseni, 2— 8 — De
cele zece dogme (f. 44— 66); Cat. V : A celor către luminare, Citire din cartea către
Evrei, 11,1 despre credinţă (f. 67— 76); Cat. V I: Cred într-unul Dumnezeu (f. 77— 102).
Se reproduc articolele din Simbolul baptismal de la Ierusalim (aipostolic) îti legătură
cu unitajea lui Dumnezeu. Cat. V II : Din «Crez», despre «Dumnezeu-Tatăl» (f. 102—
112); Cat. V III: la «Dumnezeu — Atotţiitorul» (Atotputernicul) (f. 112— 126); Cat.
IX : La cuvintele: «Făcătorul cerului şi al p ăm în tu lu i...» (f. 116— 126); Cat. X : La
cuvintele: «Şi întru unul Domn Iisus Hristos...» (f. 126— 141); Cat. XI, la cuvintele:
«Fiul lui Dumnezeu, unul-născut, carele din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi
vecii, prin carele toate s-au făcut» (f. 142— 157); Cat. XII, la cuvintele : «Carele s-au
întrupat şi s-au făcut om» (f. 157— 179); Cat. X III la cuvintele : «S-au răstignit şi
s-au îngropat» (f. 180— 208); Cat. XIV, la cuvintele : «Carele au înviat din morţi, a
treia zi şi au şezut de-a dreapta Tatălui» (f. 209— 232); Cat. XV, la cuvintele : «Şi
va veni cu mărire să judece pre vii şi morţi, a căruia împărăţie nu va fi sfîrşit»
(f. 232— 258); Cat. XVI, la cuvintele : «Şi întru unul Sfîntul Duh, Mîngîietorul, carele
au grăit prin prooroci» (f. 258— 281); Cat. X V II: Despre Sf. Duh (f. 281— 309); Cat.
X V III, la cuvintele : «Şi într-una, Sfîntă, sobornică besearică şi întru învierea tru
pului şi întru viaţa de veci» (f. 310— 336); Cat. X IX : Catihiceşti cuvinte către cei
de curînd botezaţi (f. 337— 343); Cat. X X — Mistagogică (II) — Despre Botez (f. 343—
347); Cat. X X I — Mistagogică (III) — Despre Mir (f. 347— 351); Cat. X X II — Mista
gogică (IV) — Despre trupul şi sîngele lui Hristos (f. 351— 355); Cat. X X III — Mista
gogică — Despre Sfînta Liturghie şi explicarea «Rugăciunii Domneşti» (f. 355— 365).
La fila 365, S. Micu spune: «Sfirşeala catihisurilor» şi urm ează: «Cuvînt la slăbă
nogul ce zăcea la scăldătoare» (f. 365— 377). La fila 377, spune : «Carte către Constantie, preacucernicul împărat şi semnul strălucitei cruci, care s-au arătat pre ceriu
în Jerusalim» (f. 377— 382). Pe filele 382— 383 e trecută cronologia sub numele lui
Chirii de la Jerusalim şi anume : De la Adam pînă la potop sînt ani 2150 ; de la po
top pînă la Avraam sînt ani 1270 ; de la Isac pînă la David sînt ani 1020 ; de la Solomon pînă la robia Vavilonului sînt ani 560 ; a robiei 70 ; de la robia jidovilor pînă
la Hristos 430 ; Toţi împreună 5500. Locurile care sînt la margine aşa trebuie a le
înţelege. Manuscrisul se află la Filiala Cluj a Academiei R. S. România, sub nr. 429,
provenit de la Oradea (acolo cu nr. 58). La sfîrşit, pe fila 382, Clain scrie : «în anul
1788, tălmăcitu-s-au şi s-au scris aceste învăţături Catihises de ipre elinie şi latinie
din cartea tipărită la Paris în anul 1720, de mine smeritul şi păcătosul Jeromonah
Samoil Clain de la Sad. «Din însemnarea făcută aici, se vede că i-a servit pentru
traducere : ediţia lui Touttee de la Paris din 1720 ; ediţia aceasta a mai fost tipărită
a doua oară la Veneţia în 1763 iar apoi reprodusă in Patologia greacă a abatelui
Migne, voi. X X X III, col. 9— 12722. Ms. autograf; are 383 file, cu litere cirilice;
260X200 mm ; jum. piele. în manuscris sînt multe corecturia.
10. V iaţa şi scrierile Sfinţilor P ă rin ţi: Sf. Clem ente R om anul (f. 1— 12); Erma
(f. 12— 30); Sf. Rarnaba (f. 31— 39); Sf. Ignatie, Episcopul A n tioh ie i (f. 39— 64); Sf. Policarp Episcopul Sm irnei (f. 65). Manuscrisul cuprinde cîte o notiţă scurtă despre
viaţa lor, apoi, în extras, traduceri din scrierile lor. De la Policarp este înce
putul cărţii sale către Filifpeni. Manuscrisul se află la Filiala Cluj a Academiei
R. S. România, sub nr. 537, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 227). E ms. autograf,
cu litere cirilice ; are 66 file (f. 66 albă). La numărul de mai sus mai este adăugat un
2. Sf. Chirii al Ierusalimului : Catehezele, partea I, traducere de PrT D. Fecioru,* în «Izvoarele Ortodoxiei», Bucureşti, 1943, p. 13—14.
3. Ibidem.
*
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manuscris care cuprinde : Două ipredici a lui Samuil Clain, una pentru Duminica Flo
riilor (f. 1— 10) şi alta despre porunca VIII. din Decalog: «Nu fum » (f. 11— 22). Mai
există şi rînduiala sfinţirii bisericeşti (if. 23— 35). Manuscrisul .mai cuiprinde şi o pre
dică de un necunoscut «Despre pace şi unire între oameni» ; o parte din această pre
dică este o descriere confuză a istoriei poporului român (f. 28— 34). «E ms. autograf
pînă la fila 22 ; are 34 file (f. 26— 27 alb e); 260X205 m m .; j. piele.
11. A celui dintre Slinţi P ărintelui nostru Ioan G ură de A u r, A rhiepiscopul ce
tăţii cei îm părăteşti, T îlcuirea Sfintei E vanghelii de la M atei. Manuscrisul nu-i com
plet ; se ocupă numai de «Cartea neamului lui Iisus Hristos» din Evanghelia după
Matei. Ms. se află la Filiala Cluj a Academiei R. S. România, sub nr. 495 provenit
de la Oradea (acolo cu nr. 155). E ms. autograf; are 24 file ; la sfîrşit se observă
că au existat şi alte file, dar s-au pierdut; 260X205 m m .; jum. pz.
12. «A celui întru Sfinţi Părintelui nostru Ioan G ură de A ur Arhiepiscopul Ţarigradului, O m ilii sau C uvinte în Evanghelia Sf. Ioan, întoarse ,pe limba românească
de Samoil Clain de la Sad, Jeromonach din mănăstirea Sfintei Troiţă din Blajiu în anul
de la Hs. 1787. Cuprinde omilii la Evanghelia lui Ioan şi anume la cap. I— II. în to
tal 24 omilii (f. 2— 220). Ultima : «Şi fiind în Jerusalim la Paşti, în ziua sărbătorii,
mulţi au crezut în El» (Ioan III, 23), (£. 211— 220). Ms. la Filiala Cluj a Academiei R. S.
România, sub nr. 432, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 65). E ms. autograf; are
221 file ; 250X205 m m .; jum. piele.
13. «A celui întru Sfinţi Părintelui nostru Ioan G ură de A ur, A rhiepiscopul Ţarigradului. C uvinte în Evanghelia S fîntului Ioan, tălm ăcite pe lim ba românească şi scrise
de Sam oil C lain din Sad, 1791, în B lajiu în m ănăstirea Sfintei Troiţe». Cuprinde: omi

lii la Evanghelia după Ioan, în total 26 '(f. 2— 315). Volumul se deschide cu omilia :
«De nu se va naşte cineva din aipă şi din Duh» (Ioan III, 5) îşi se termină cu : «Iară unii
din Jerusalim ziceau : Nu este oare Acela pe care vor să-L omoare ?» (Ioan VII, 25).
Ms. se află la Filiala Cluj a Academiei R. S. România, sub nr. 433, provenit de la
Oradea (acolo cu nr. 63). E ms. autograf; are 317 file; 245X200 mm; jum. piele.
14. «A celui întru Sfinţi Părintele nostru Ioan G ură de A u r . .. C uvinte în E van
ghelia lu i Ioan», continuare din manuscrisul cu nr. 433. Cuprinde 38 omilii, de la
51—88. Omilia 51 : «Iar în cea din urmă ziua cea mare a praznicului, Iisus stătea
între ei zicînd : «de -însetează cineva, să vină la mine şi să bea» (Ioan VII, 37), (f. 1—
10). Omilia 88 : «Deci, după ce au prînzuit, a zis Iisus lui Simon — Petru : Simone,
fiul lui lona, mă iubeşti mai mul't decît aceştia ?(Ioan XXI, 15), (f.327— 334). Ms.
se află la Filiala Cluj a Academiei R. S. România, sub nr. 434, provenit de la Oradea
(acolo cu nr. 64). E ms. autograf; are 334 file ; 260X200 m m ; jum. piele.
—
Menţionăm că manuscrisele cu nr. 432, 433 şi 434 au şi o tablă de materii —
a temelor tratate. (Ex. ascultarea învăţăturii, păcatul, curăţirea de păcat, trufie, ar
ghirofilie, iubirea etc...) .
15. «A celui întru Sfinţi Părintelui nostru Ioan G ură de A ur, A rhiepiscopul Ţarigradului, De preoţie — cărţi şase». Volumul cuprinde numai Cartea I şi începutul
cărţii a doua, pînă la reproducerea cuvintelor din Evanghelia după Matei, XXIV , 45 :
«Bine a zis Iisus : Cine iaste credincioasă slugă şi înţeleajptă...». Ms. se află la Fi
liala Cluj a Academiei R. S. România sub nr. 514, provenit de la Oradea (acolo cu
nr. 182). E ms. autograf ; are 18 file ; 245X200 mm ; jum. pz.
16. «A celui în tru Sfinţi Părintelui nostru Grigorie Teolog — C u v în t cu care
răspunde şi spune pricina pentru care tau fugit în Pont» (f. 3— 61). E vorba — în text
— despre îndatoririle episcopului şi preotului. «A celui în tru Sfinţi P ărintelui nostru
Grigorie Teolog, Pentru bătaia grindinii» (f. 62— 83), Blaj, 1794. Ms. la Filiala Cluj a
Academiei R. S. România, sub nr. 501, ipr-ovenit de la Oradea (acolo cu nr. 102).
E ms. autograf; are 83 file ; 270X215 mm ; jum. pz.
17. Patru «C uvinte» ale celui întru Sfinţi P ărintelui nostru Grigorie N azianzenul
sau Teologul şi adică (sînt cele două cuvîntări din manuscrisul cu nr. 501) : a, Des
pre fuga în Pont înainte de hirotonire, despre datorinţele preotului şi ale episcopu
lui (f. 3— 66); <b) «Pentru bătaia grindinei» (f. 67— 121). Se mai iad aug ă : c) «C uvînt la
Sf. Paşti» (f. 121— 150); d, «C uvînt în D um inica cea nouă» (f. 151— 161). Manuscrisul
mai cuprinde : 1. A «Sf. Anastasie Sinaitul», Despre Sfânta Liturghie. De a nu judeca
pe altul. De a ne aducerea am inte de strîm bătăţi (f. 163— 181); 2, A. Sf. Părinte A n 
drei C riteianul: De .ram urile stălpărilor (f. 183— 209) ; 3, A Sf. Efrem Ş ir u l: De frum o
sul Iosif (f. 211— 248). La sfîrşit, spune S. Clain, că acest «Cuvînt» l-a tălmăcit întîi
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pe româneşte în anul 1786 şi a doua oară în anul 1794. 4, A St. Ioan D am aschinul ar
«De sm ochinul cel uscat şi de pilda vie, care se ceteşte în sfînta şi marea Luni» ; br
C u v în t în Sfînta şi marea V ineri şi de s. cruce ; c, «De c u v în tu l cel din S îm bătă cea
sfîntă» Nr. 10. — Cel din urmă neterminat (f. 249-—274) — 5, A Sf. Epifanie, Epscop u l K ip r u lu i ; c, Despre îngroparea şi pogorîrea D om nului în iad. «Sfînta şi m area
«Sîm bătă» (f. 277— 301) ; b, «Pe scurt şi adevărata spunere a Credinţei catoliceşti şi
apostoliceşti beserici» (f. 302— 344). Ms. se află la Filiala Cluj a Academiei R. S. Ro
mânia, sub nr. 539, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 227). E ms. autograf ; are
346 file (f. 162, 210, 275 albe) 270X220 m m .; jum. pz.
18. «A Sfinţilor P ărinţi Grigorie Bogoslav, Ioan Zlataust, Epifanie, Anastasie Sin aitul, A ndrei C riteanul, Ioan Dam aschinul, C uvinte — şi o epistolă a S fîntului Teodor
Studitul» — Volumul cuprinde mai multe fascicole. Materialul este repartizat astfel:
«A celui întru Sfinţi P ărintelui nostru Grigorie Teolog, C u v în t ... De iubirea săracilor
(f. 3— 51); «A celui în tru Sfinţi P ărintelui nostru G rigorie, grăitorul de Dum nezeu,
C u v în t la Paşti» (f. 53—82); «A celui întru Sfinţi P ărintelui nostru Grigorie Bogoslav,
C u v în t în D um inica cea nouă» (f. 82— 92). (Se găseşte în ms. cu nr. 539) ; «A celui
în tru Sfinţi P ărintelui nostru Anastasie Sinaitul, C u v în t despre Siînta Liturghie. Şi a
nu Judeca pe altul. Şi de neaducerea am inte de strîm bătăţi» (f. 93— 114). (Se găsesc şi
în ms. cu nr. 539); «A celui în tru Sfinţi P ărintelui nostru Teodor, Studitul, Carte către
A rh im andritul G otiei» (f. 117— 121); în Sfînta şi marea S îm bătă (f. 121— 143): «A celui
întru Sfinţi P ărintelui nostru Epifanie, Preoţilor şi adevărata în v ăţătu ră a catoliceştii
şi apostoliceşti biserici» (f. 145— 180); «A celui întru Sfinţi P ărintelui nostru A ndrei
C riteanul, C uvînt de ram ura stîlpărilor» (f. 183— 214); «A celui întru Sfinţi P ărintelui
nostru Ioan D am aschinul preotul. C uvînt în Sfînta şi marea V in e ri şi de Sfînta Cruce»
(se găseşte şi în ms. cu nr. 539), (f. 215— 225); De c u v în tu l cel din Sîm bătă cea sfîntă
(se găseşte în ms. nr. 539) (f. 225— 226); A cuvinciosului P ărintelui nostru Ioan M o 
nahul şi preotul bisericii cei sfinte a în v ie rii lu i Iisus, D om nul nostru — C u v în t de
sm ochinul cel uscat şi de pilda vief, care se citeşte în sfînta şi marea Luni (se găseşte
şi în ms. cu nr. 539) (f. 227— 241); De c u v în tu l acesta la A p o s to lu l: «iar pentru
curvie fieştecarele să-şi aibă muierea sa» — I, Cor. VII, 2., (f. 242—257) ; De cuvîntul
acesta : «M uierea este legată de lege tatît cît va trăi bărbatul e i ; iar de va adorm i,
slobodă este dacă va vrea să se mărite, num ai în tru D om nul. Dar m ai fericită va fi
de va răm îne aşa» — I, Cor. V II 39— 40, (f. 258— 270); Lauda lu i M axim , şi cei care
se însoară şi m uiere ?ă-şi ia (f. 271— 299). Aici avem mai multe fascicole legate într

una, scrise între anii 1788— 1794 în Blaj. Scrierea este îngrijită pe unele lo cu ri; sînt
şi părţi cu corecturi, scrise grăbit, deci greu de descifrat. Ms. se află la Filiala Cluj
a Academiei R. S. România, sub nr. 431, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 62). E ms.
autograf; are 299 file (f. 52, 116 — 118 albe); 265X205 m m ; jum. pz.
19. Introducere (C uvînt înainte) în proorocii cei m ici şi în unele cărţi ale N o u lu i
Testament: C hirii, A rhiepiscopul A lexandriei, Ioan G ură de A ur, V asile cel M are şi Ioan
Dam aschinul. Materialul este repartizat astfel : a. A celui întru Sfinţi P ărintelui nostru
C h irii, A rhiepiscopul A lexandriei : în proorocul Iona — C u v în t înainte (f. 1) ; în Am os
proorocul — C u v în t înainte (f. 2); în Abia proorocul — Cuvînt înainte (f. 3— 4); în
Iona proorocul C u v în t înainte (f. 4— 7); în M ihea proorocul — C uvînt înainte (f. 7—9)^
în proorocul N aum — C u v în t înainte (f. 9— 11 ); în A vacum proorocul — C uvînt în a 
inte (f. 11— 12); în Sofonie proorocul — C u v în t înainte (f. 13); în A gheu proorocul
C u v în t înainte (f. 14— 15); în Zaharia proorocul — C u v în t înainte (f. 15— 16); b, A
celui întru Sfinţi P ărintelui nostru Ioan G ură de A ur, A rhiepiscopul Ţ arigradului, Teodeosofia (f. 17— 22); c. A celui întru Sfinţi... V asile cel M are : Fragment din explicarea
H exaem eronului (î. 23— 24) j d. în cărţile lu i Pavel — C u v în t înainte (f. 24— 29); în
cartea- întîla către C orinteni — C uvînt înainte (f. 29— 31); în cartea a doua către
C orinteni — C uvînt înainte (f. 32— 33) ; e, A celui în tru S iin ţi P ărintelui nostru Ioan
Damaschin, în cartea către G alateni — C uvînt înainte (f. 34); f, A celui întru Sfinţi
P ărintelui nostru Ioan G ură de A u r — în aartea către Evrei (f. 35); g, Ioan D am aschi
nul, De Cartea către Evrei (f. 35); în cartea către F ilipeni (f. 36); h, Ioan G ură de
A ur, în cartea către F ilipeni — C uvînt înainte (f. 36— 39) i, Ioan Damaschin, în oartea
către C orinteni — C u v în t înainte (f. 40);... în cartea a doua către Corinteni — C u 
v în t înainte (f. 40— 41); j. Ioan G ură de A ur, în cartea a doua către Tesaloniceni
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— C uvînt înainte (f. 41— 43). Ms. rom. la Fii Cluj a Acad. R. S. România, sub Nr.
415, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 23). E. ms. autograf; 245X200 mm; jum. pz.
20. Traduceri (texte) religioase şi «Filozofia, etica sau morala». Cuprinde: «A
fericitului şi preacuviosului Părintelui nostru şi a toată lumea dascăl Efrem Şirul —
C uvînt de prea frum osul Iosif (e vorba de Iosif din Vechiul Testament), (f. 1— 24). Pe
fila 24 verso este încheierea : Balasfalvae din Junii 1786 verso în Valachicum hoc oratio per me Samuel Klein de Sad monachum». Traducerea : «Cuvînt de preafrumosul
Iosif» de găseşte şi în ms. nr. 539, f. 211—248. Volumul de faţă, intitulat : «Traduceri
religioase», mai cuprinde : Faptele Apostolilor (f. 25— 35); Despre ajun, fără titlu
(f. 36— 39); Filosofia, Etica sau Morala (f. 40— 165); filele 166— 172 cuprind material
fără legătură cu cel din filele precedente (înfierarea unor vicii). Ms. rom. se află la
Fii. Cluj a Acad. R. S. România, sub nr. 66, provenit de la Blaj (acolo cu nr. 70). E ms.
autograf, are 172 file ; 250 x 190 mm ; jum. piele.
21. S. M leu şi Ştefan Pop : Traduceri din Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. Cu
prinde texte variate, care au fost cîndva în caiete separate şi nepaginate de autori,
începutul şi sfîrşitul multora din aceste caiete lipseşte, de aceea nu pot fi date titlurile
tuturor textelor. Cele care se aflăsînt : a) Faptele Apostolilor
— neterminat (f.
2-73) ;
b) A Tomii de Kempie — Cartea întîiu. îndemnări folositoare spre viaţa duhov
nicească (f. 74—91) ; Cartea II— IV. (f. 92— 145).
c) A celui în tru S finţi P ărintelui nostru Jeronim . Epistolie către Evstohie, de
păzirea fecioriei întoarsă de monahul Ştefan Pop (f. 146— 153).
d) Sentenţiile prea fericitului şi S finţitului părintelui mucenic N il (f. 154— 159).
La sfîrşit, pe fila 159 v., se notează : «Sfîrşitul sentenţiilor celui dintru Sfinţi Părin
telui nostru sfinţitului mucenic Nil,
tălmăcite pre rumănie de călugărul Samoil
Klain 1771.
e) A celui întru Sfinţi P ărintelui nostru Ioan Klim acs — adecă că (!) ce au scris
scara. C uvînt către păstoriu (f. 160— 169). Pe margine, chiar la început, este notat de
o altă mînă : «întoarsă de călugărul Samoil Klain în anul 1795».
f) Cartea Sf. Theodor Studit cătră egum enul G rigorie (f. 169 v— 172). Pe margi
nea filei 170 este notat cu altă cerneală : «de Samoil Klain întoarsă în anul 1780».
g) Din cartea p ărin ţilo r m ulte fealuri de pilde — De S fîntul Car ion (f. 172 v.
— 173).
h) Că avea n um ai © fată şi aceea mure(a) Luca, cap. X , stih, 42 (f. 174— 187).
i) Predicaţie la un mort (f. 187 v— 193).
j) O m u l de şărtăciunii s-au asemănat ca um bra trece, Ps. 143, v. 5 (f. 192— 195).
Textele de la h, i, j, predici funebre, se pare că sînt alelui Ştefan Pop.
Ms. rom. se află la Fii. Cluj a Academiei R. S. România, sub nr. 92, provenit de
de la Blaj (acolo cu nr. 96). E ms. original; are 195 file (f. 152 v., 195 v., albe);
245XÎ90 mm.
22. A celor întru Sfinţi cuvioşilor P ărinţilor noştri Pahomie, Efrem Şirul, Ioan
de la scară, A ba Isaie, A ba Am on, Teodor Studit şi A b a M axim . în v ă ţă tu ri aschiticeşti şi acele acum în tîiu tălm ăcite pe lim ba românească de Părintele Sam oil C lain
de la Sad Ierom onachul din m ănăstirea Sfintei Troiţe din B laj iu». Materialul este re
partizat astfel: a) Din viaţa Sfîntului Pahomi:a (f. 4—44); b) A celui întru Sfinţi C u 
vio sului P ărintelui no&tru Efrem Şirul (f. 45— 47); c) A celui în tru Sfinţi P ărintelui
nostru Ioan C lim ak, Scara R a iu lu i — Cuvînt înainte, La cartea aceasta titlul iaste :

tablele duhovniceşti (f. 48— 62), la fiecare parte titlul cuprinsului. Treapta 1: Despre
desfăcarea patimilor şi lepădarea grijilor. Scara 2 (f. 62— 67) ; De înstrăinare — adică
de fuga lumii şi intrarea la viaţa călugărească (f. 68— 70). Scara 3: De adevărata şi
curata pocăinţă, întruparea ce o spune viaţa sfinţilor şi a vinovaţilor pocăinţă şi de
temniţă (f. 71—87), Scara 4 : De aducerea aminte de moarte (f. 88— 94). Scara 5 : Cartea
către călugări (f. 96— 129). La sfîrşit se spune : «Cade-se a ştii că în grecie această
epistolă nu e împărţită în capete, precum e scrisă aici, ci toată într-una fără urmare
iaste scrisă. Mai pre urma dar, o iubite cetitorule, primeşte de această zicere : «Nu
ştii, porunci, cui nu iaste poruncită*» (f. 129). d) Plîngerea lui Aba Isaia anahoretul
(f. 132— 144) ; e) A cuviosului
părintelui nostru
Amon, îndemnări şi îndreptări
(f. 144— 159); f) A celui în tru Sfinţirea cuviosului P ărintelui nostru Teodor S tuditul —
Epistole şi anume : epistola I către fiul Ştefan (f. 163— 166); epistola Il-a către Anna

1
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călugăriţa (f. 166 v.— 169); Epistola IlI-a către Nicausa (f. 169 v.— 171); epistola IV-a
către Eufrosina (f. 172— 174); epistola V-a, către cei ce sînt cu fiul Patrichie (f. 174
v.— 178); epistola VI-af către Toma Cărturariul (f. 178— 180); epistola Vil-a către epis
copul Grigorie (180 v— 182); epistola VUI-a către învăţătoare, (f. 182— 184); epistola
IX-a, către arhimandritul Gotiei (f. 184— 188). La sfîrşitul epistolei a IX-af tradu
cătorul notează : «A celui întru Sfinţi purtătorului de Dumnezeu, părintelui nostru
şi mărturisitorului Teodor Studitul, Egumenul mînăstirii Studiei (f. 188). In conti
nuare, tot din Teodor Studitul, avem : «însă se citeşte înaintea adormirii lui» — Tes
tament (Ce credinţă, de egumen, Poruncile cele date egumenului, Cuvînt pre urmă
(f. 188 v.— 200). Filele 200 v.— 214 cuprind date biografice despre Teodor Studitul, anul,
luna, ziua şi ceasul morţii (821). Din Cartea bătrînilor (Patericul). De Sfîntul Carion
•(f. 203—214) h). Sentinţiile Prea fericitului Părintelui nostru şi Sfîntului mucenic Nil
(f. 215— 232). La sfîrşitul cărţii traducătorul a scris : «Sfîrşitul sentenţiilor celui în 
tru Sfinţi Părintelui nostru şi Sfinţitului mucenic Nil — 1803. Această carte s-au
tălmăcit şi s-au scris de mine păcătosul Samoil Clain de la Sad Ieromonahul din
mănăstirea Sfintei Troiţă dela Blajiu. Ţara Ardealului». E ms. rom. la Fii. Cluj a
Academiei R. S. România, sub nr. 426, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 55). Ms.
autograf ; are 231 file (f. 3, 95, 130— 131, 160— 162 albe) ; 260X200 mm. ; jum. pz.
23. V iaţa cuviosului P ărintelui nostru Pavel T iveul carele au fost în tîiu l pustnic,
scrisă ele cei întru sfinţi C uviosul părintele nortru Ieronim (f. 3—24) ; Din cartea pă
rinţilor. Multe feluri de pilde de Sfîntul Carion (f. 24— 26). Cele ce urmează de
aicea luate. Parabole (f. 26— 29) ; Carte către fratele care s-au rugat să-i
trimită cuvintele cele aflate ale Sfîntului Dorotei (f. 29— 39) ; Viaţa Sfîntului
Dositei (f. 39 v— 50) ; A celui întru Sfinţi Părintelui nostru Abba Dorotei «învăţă
turi de multe feluri pentru ucenicii săi, după ce s-au deschilinit de ucenicii săi Abba
Serid — şi cu ajutorul lui Dumnezeu după moartea lui Abba Ioan Proculu şi-a aşezat
mănăstirea sa după tăcerea cea desăvîrşită a lui Abba Varsanusie. De lepădarea de
lume (f. 51—68) ; De smerenie (f. 69—79) ; De cunoştinţa sufletului (f. 79—83) ; De
frica lui Dumnezeu (f. 83 v— 97) ; De neurmarea judecăţii sale (f. 97 v— 106) ; De a
nu judeca pe aproapele (f. 106— 116); De a se vinovaţi pe sine însuşi (f. 117— 126);
De ţinerea aminte de răutăţi (f. 126 v— 133) ; De minciună (f. 133 v— 136). învăţăturile
acestea se găsesc în întregime în ms. cu nr. 516 (la Oradea cu nr. 186). Aici, le avem
numai pînă la învăţătura despre minciună (a noua). Textul are un scris frumos de
o altă mînă. învăţăturile de pe zilele 97 v— 116 — de cunoştinţa sufletului, de frica
de Dumnezeu, de neurmarea judecăţii sale — sînt copiate de pe manuscrisul cu nr.
516. — La început, e cusută- o coală de hîrtie, pe care e scrisă copia unei scrisori în
limba latină, a episcopului Ioan Bob, din 28.1.1785, către prepozitul călugărilor din
Blaj, în care îi scrie că înaltul guvern, cu data de 28 decembrie — anul trecut (1784),
nr. 10.693, a rînduit ca Samoil Clain şi Gherman Peterlaky nu pot fi dispensaţi de
voturile monastice şi Samoil Clain nu poate fi trimis nici în păstorirea sufletelor ;
să stea liniştit în mînăstire
$i să-şi vadă de păzirea legilor salemonastice, iar cela
lalt, pentru nesupunere faţăde mai marii săi şi pentru
excesuri să fie serios îndru
mat să se supună legilor Statului său. La sfîrşit, S. Clain a scris pe 2 file, nişte rugă
ciuni pentru timp de război (în 1784 a fost război cu turcii) (f. 137— 138). Ms. rom.
se află la Fii. Cluj a Acad. R. S. România, sub nr. 478, provenit de la Oradea (acolo
cu nr. 117). E ms. autograf ; are 138 file ; 250 X 195 mm.
24. «Canoanele Săboarelor a toată lum ea şi a celor nam eajnice şi a Sfinţilor
P ărinţi celea prim ite în biserica răsăritului : A cum în tă iu tălm ăcite şi a doua oară
în tru acest chip scrise de jerom onahul Sam oil C lain de la Sad în M înăstirea Sfintei
Troiţă din B lajiu, la . an u l D om nului 1798». Lucrarea are două părţi. Partea I are 276

file, cuprinzînd următorul m aterial: Canoanele Sfinţilor Apostoli (f. 3—5). Episcopul
să se hirotonească de doi sau de trei episcopi (f. 6— 23). Canoanele soborului de la
Nikea, întîiul săbor a toată lumea (23 v— 31) ; Canoanele săborului a toată lumea,
întîi de la Ţarigrad (f. 32— 36), Efes (f. 36 v.— 40), Calcedon (f. 41— 52), Trula (f.
53—'107), Al doilea de la Nikea {f. 107 v.—-125), Canoanele sinoadelor locale, două -la
Ţarigrad, două la Cartagena, Ancira, Neocezareea, Gangra, Antiohia, Sardichia (f.
108— 274) ; Cartea soborului de la Africa către Celestin, papa de la Roma (f. 275).
Cartea Il-a cuprinde următorul material : Canoanele Sfinţilor Părinţi ; Dionisie (f.
277— 282), Petru al Alexandriei (f. 282 v. — 293) ; Sf. Grigorie al Neocezarei (f.
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294—298), Vasile cel Mare, Arhiepiscpoul Capadochiei (f. 298 v.— 329), a Sf. Vasile
cel Mare, Epistolă către Diodor (f. 329 v.— 333), A Sf. Vasile cel Mare, către Horepiscopi (f. 334— 336), Epistola lui Grigorie preotul (f. 337— 338), A Sfîntului Grigorie
Episcopul Nissei, Epistola canonească către Letie, episcopul de la Militene (f. 339—
350). Canoanele Sfîntului Timotei (f. 351— 356), A Sf. Teofil al Alexandriei (f. 357— 362)r
a lui Nichifor, Patriarhul Ţarigradului (f. 363— 365). E de menţionat că pe foaia de
titlu (f. 2), în colţul dfapt de sus este imprimat vizibil şi legibil sigiliul Episcopului
Inochentie Clain, cu inscripţia pe cercul din afară : «Joannes Inocentius Liber baro
K lein Dei et Apostolicae sedis G ratia Episcopus Fogarensis ; pe cercul interior :
Sacrae Cesareae Regiaeque M ajestatis Consiliarius». — în mijloc e stema episcopală.
La sfîrşitul părţii întîia, S. Micu spune că a scris canoanele întîia dată în anul 1789r
iar a doua oară în anul 1798. — Ms. rom. la Fii. Cluj a Acad. R. S. România, sub nr*
427, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 56) E ms. autograf; are 355 file (f. 276 albă)
250 X215 mm ; j. piele.
25. «A celui dintre Sfinţi P ărinţi P ărintelui nostru Dorotei. în v ă ţă tu r i foarte d e
mare folos vo m u lu i cucernic. A cum in tâ iu pre rum inie întoarce cfe M o n a h u l S am o iî
Clain. A n u l D om nului 1769. Scrisul-e mărunt şi îndesat. Foaia de titlu este cusută*

— din greşeală — pe la mijlocul fascicolului (e fila 56), cu următorul text : Scara,
Cartea către fratele care s-au rugat să-i trimită cuvintele aflate ale Sf. Dorotei (f. 2).
Viaţa Sf. Dorotei (f. 3— 8). Cuvînt către cetitoriu (f. 7 v) învăţătura 1 : De lepădarea de
lume (f. 9— 19); înv. 2 : De smerenie (f. 19— 25); înv. 3 : De cunoştinţa sufletească
(f. 25 v—27) ; înv. 4: De frica lui Dumnezeu (f. 27— 31); înv. 5: De neurmarea judecăţii sale (f. 31 v— 34); înv. 6. De a nu judecarea pre deaproapele (f. 34 v— 37); înv*
7 : De a se vinovăţi pe sine însuşi (f. 37 v— 40) ; înv. 8 : De neţinerea aminte de răutăţi (f. 40 v.— 42); înv. 9: De minciună (f. 42 v.— 44) ; înv. 10: De purcederea în calea
lui Dumnezeu (f. 44 v.— 47); înv. 11 : De dezrădăcinarea patimilor (f. 47 v.— 51); înv*
12: De frica muncii ce va să fie (f. 51— 54) ; înv. 13: De suferinţa ispitelor (f. 55— 59)?
înv. 14 : De zidirea faptelor bune (f. 59 v.—64); înv. 15 : De sfintele posturi (f. 64— 66) ţ
înv. 16: De purtarea şi cum trebuie a petrece (f. 66 v.— 68); înv. 17: De egumeni şl
de rînduiala fraţilor (f. 58— 69); înv. 18: Către egumeni sau ispravnici (f. 69 v.— 70);:
înv. 19: Multe feluri de învăţături pre scurt (f. 70— 71); înv,. 20: De întărirea şi ră
ceala duhovnicului (f. 71); înv. 21: De întrebări şi răspunsuri călugăreşti (f. 71 V.— 73)?
înv. 22: Tîlcuirea unor învăţături ala Sfîntului Grigorie: De Paşti (f. 73 v.— 76); înv*
23: Tîlcuirea — adică învăţătura Sf. Gheorghe Bogoslov. De mucenici (f. 76— 78). —
Cărţile Sf. Dorotei — opt — către fraţii cei ce se ispitesc (f. 78 v— 79). Acest ma
nuscris este copiat — în parte — de altă m înă în ms. cu nr. 578. Manuscrisul cu
învăţăturile Sf. Dorotei — în întregime — se află la Fii. Cluj a Academiei R. S. Ro
mânia, sub nr. 516, provenit de la Oradea, (acolo cu nr. 186). E ms. autograf ; are
79 file ; 245 X 195 mm. j. pz.
26. Predici, de prin anii 1798— 1807, de mai mulţi autori. După scris, recunoaş
tem că una este a lui Samuil Micu şi anume : La Duminica după Botezul Domnului :
«Pocăiţi-vă, că s-au arătat împărăţia cerurilor... Matei II, 2 (f. 172— 182). Ms. la Fii*
Cluj a Academiei R. S. România, sub nr. 540, provenit de la Oradea (acolo cu nr. 232)*
,E ms. contemporan, scris de mai multe mîini ; are 183 file (f. 41, 70, 85—86, 90, 114r.
127 albe) ; 290 X 230 mfrw ; jum. pz.
*

Traduceri postpatristice. — Numărul scrierilor postpatristice ale lui Samuil Micu*

Clain este redus în raport cu cele patristice. Traducerile postpatristice sînt risipite
printre cele patristice. Aici, facem doar menţiune despre ele, cu arătarea locului unde
se găsesc în cuprinsul traducerilor patristice. Astfel, a făcut următoarele traduceri
din literatura postpatristică: a) Din opera Sf. Teodor S tuditul : Carte către a rh im a n 
dritul Gotiei, în ms. cu nr. 431 (f. 117— 121) menţionat de noi mai sus, la p. 18— 26. Tot
din Sfîntul Teodor Studitul avem în ms. cu nr. 92 lâ Filiala Cluj a Academiei R. S*
România: Cartea Sf. Theodor S tuditul către egum enul G rigorie (f. 169 v— 172), menţio
nat de noi mai sus la pct. 7, pct. 21, lit. f. Mai avem traduceri din Sf. Teodor S tudi
tul, menţionate de noi la punctul 22, lit. f, şi anume : Epistole, — în ms. cu nr. 426*
Filiala Cluj — (f. 163— 200). Se dau şi date biografice, unele eronate, ca anul morţii
(f. 200 v. — 214) (b) Toma de Kempis (f 1471): De urmarea lu i Hristos în ms. de la
Filiala Cluj a Acad. R. S. România, cu nr. 430 şi 92, de asemenea-, menţionat mai sus*
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3.
Scurtă caracterizare a a ctiv ităţii de traducător a iu i Sam uil M icu C la in . —
Munca de traducător a lui Samuil Micu Clain echivalează cu ostenelile celui mai
prodigios teolog din zilele noastre, ţinînd seamă de permanenta lui tensiune sufle
tească, de vicisitudinile vremii aceleia şi de vrăjmăşiile îndreptate împotriva lui. Pedrept cuvînt, se poate spune : «Scripsit inter dolores lat aerumnas 4). Osîrdia lui, înaceastă direcţie, uimeşte de-a dreptul şi stîrneşte legitimă admiraţie, gîndindu-ne şi
la faptul că ea avea ca scop descoperirea adevărului. Ca teolog, pentru descoperirea
adevărului, s-a îndreptat spre iavorul de apă vie al literaturii patristice. Aici, socotea
el că este adevărata lumină a adevărului, care să* întărească pe creştini în credinţă.
E vorba de hrana duhovnicească culeasă — aproape în întregime — din Sfinţii Pă
rinţi ai Răsăritului. Scria şi traducea în limba română nu pentru teologi şi învăţaţf
care se încurcă în «prejudecăţi» şi se lasă furaţi de «poveşti», ci pentru poporul ro
mânesc, care are «bună* minte».
Scopul pa care l-a urmărit S. Micu cu traducerile sale a fost să pună în mîna-,
credincioşilor români armele de întărire a credinţei şi de luptă împotriva stărilor
nedrepte. El n-a fost numai un contemplativ, ci şi un militant, un luptător pentru
cauza celor împilaţi. Slova era pentru el, ca şi pentru ceilalţi reprezentanţi ai Şcolii
ardelene, izvor de lumină şi de îndemn la lupta împotriva întunericului înconjurător
şi a silniciilor de tot felul. Influenţat mult de luminism, S. Micu militează nu numai
pentru realizarea unei culturi, ci îndeosebi pentru difuzarea ei în masă. Cum o cul
tură «originala» nu era posibilă în împrejurările date, el traduce enorm, spre a pă
trunde cît mai multă lumină în sufletul popoului 5).
Traducerie lui Samuil Micu din literatura patristică fac dovada că el a cunos
cut bine limba greacă şi s-a folosit corect de ea, transpunînd fidel pe româneşte în 
văţăturile dogmatice şi morale ale comorilor patristice. Ceea ce spune el, la începu
tul Bibliei, adresîndu-se cititorului, că dacă i se va părea «întunecat graiul», «acesta
este pentru că n-a adăugat nici un cuvînt, ci a vrut ca textul să rămîie întru cură
ţenia sa şi întru tot adevărul său, după cum iasba în cea elinească», se potriveşteaidoma şi la traducerea din Sfinţii Părinţi e. Dar chiar cunoscînd limba textului ori
ginal, munca lui a fost anevoioasă, fiindcă a trebuit să găsească termenii corespun
zători în limba română sau să creeze termenii de care avea în redarea sensului ade
vărat. în caz de impas, a recurs la limba populară, şi a împrumutat terminologia co
respunzătoare. Aici, a găsit cuvinte colorate şi exprasive (spre ex. în loc de patrie'
«moşie» etc.) Samuil Micu caută totdeauna termenul, care să exprime ideea, fără să
fie rigid. Pretutindeni, în felul de a traduce, se vădeşte ca avînd talent literar; dis
pune de darul de a povesti în genul cronicarilor, de aceea istoricul literar D. Popovici
l-a asemănat cu Neculce 7. Dacă cineva şi-ar lua greaua şi temerara sarcină de a
studia toate scrierile lui S. Micu — şi ar fi de dorit lucrul acesta — , ne gîndim întîi'
la traducerile din literatura patristică — ar descoperi pe lîngă fondul bogat, şi un
stil curgător,' adeseori plin de farmec şi vioiciune. Desigur, o atara încercare presu
pune peseverenţă- benedictină şi pasiune ştiinţifică. Ea ar fi răsplătită îmbelşugat, de
o parte, s-ar îmbogăţi literatura noastră teologică, iar de altă parte, cercetătorul ar
avea satisfacţii intelectuale şi morale deosebite. S-ar cuveni să fie valorificată oste
neala, acestui «venerabil», cum nimerit a fost numit din partea unui istoric al vre
mii aceleiaşi cunoscător al vieţii şi operei sale 8.
Sînt actuale cuvintele biblice, cu care I. Bianu îşi încheie lucrarea despre viaţa 1
şi activitatea lui Samuil Micu Clain : «Aducaţi-vă aminte de lucrurile părinţilor voştri,
pe care le-au făcut întru veacurile lor, şi veţi lua mărirea şi nume veşnic» (I Mac.„
II, 51).
Pr. Ion BUNEA

4. I. Bianu, Bibliografia românească veche, voi. II, Bucureşti, 1910, p. 24.
5. Dumitru Ghişe — Pompiliu Teodor, Fragmenîarium iluminist, Cluj, 1972, p. 22, 61.
6. Ms. nr. 115, f. 806 la Fii. Cluj a Academiei Republicii Socialiste România ; vezi şi Bianu—Hodoş.,
op. cit., voi. II, p. 381—382.
7. D. Popovici, La littârature roumaine ă l’âpoque des lumieres, Sibiu, 1945, p. 202.
8. I. Bianu, op. cit., p. 19.
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CERCETĂRI ŞI REZULTATE LA MÎNĂSTIREA BRADU
Nu departe de Buzău, pe valea rîuhii Nişcov, străjuită de culmile dealurilor Istriţa
•şi Găul, călătorului spre Lapoş i se înfăţişează ruinele fostei Mînăstiri Bradu 1.
Scurgerea timpului a mai lăsat ,pînă la noi, în bună stare, numai biserica, în
«ciuda unor «renovări» tîrzii şi puţin inspirate. Ruinate în <parte, de jur-împrejur se
mai păstrează zidurile de apărare, cu două turnuri circulare la colţurile de nord-est
şi sud-est. In interior, de-o parte şi de alta a turnului de poartă, adosate laturii de
«est — singura porţiune din ziduri, mâi bine păstrată — , se găsesc şase încăiperi «boltite,
din care două au servit .pînă deunăzi ca magazii. Deasujpra lor se mai văd încă şi
astăzi urmele amenajărilor făcute pentru şcoala şi primăria comunei Tisâu, ce au
funcţionat aici pînă în 1910, resipeotiv 1905. în afară, ia circa 10 m spre sud, se ob
servă ici şi colo, la suprafaţă, resturile unor construcţii din piatră, reprezentînd o a
doua incintă, exterioară.
Pisania de la intrare, în româneşte, nu face nici o referire la construcţia sau
:refacerea ‘bisericii (fig. 2). Leatul este 7150 (1642), singurele personaje pomenite fiind
popa N ictarie, egumen al mînăstirii la acea dată, şi logofătul Bale din Chiojd, isprav
nic 2. în interior sînt zugrăviţi, pe (peretele de sud al naosului actual, Radu M ihalcea
vel comis şi jupîneasa Sofiica, soţia sa, cu biserica în mîini (fig. 3), pe tperetele de
vest, vornicul M ihalcea din Pătîrlage, iar ,pe cel de nord, jupîneasa Neaga, jupan
M oisi spătarul şi soţia, sa juipdneasa îlin c a (fig. 4). Atribuită de -tradiţia locală, doamnei
Neaga, soţia voevodului Mihnea Turcitul3, mînăstirea este atestată documentar pentru
%

1. Textul completat al comunicării susţinute la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a D.P.C.N.
•din 15—16 iunie 1976. Mulţumim cu această ocazie cercetătorilor O. Iliescu, Elena Isăcescu şi Constanţa
Jecu, de la Cabinetul numismatic al Academiei R. S. România, pentru identificarea monedelor descoperite
la Bradu. Mulţumiri deosebite se cuvin Pr. P. Lambru şi Pr. S. Coman pentru sprijinul acordat. De
asemenea studentelor Cristina Alexandrescu şi Ecaterina Mihai pentru rîvna depusă la săpături.
2. Textul pisaniei este acesta : «Hramul şi fala Sfîntului Marelui Mucenic Dimitrie Mirotocivago
pentru sufletu moşilor sci ale părinţiloru şi ale noastre ca să fie pomeniţi v dni Io Mateiu Voevod leat
7150 I bist egumen pop Nictarie ispravnic Balea log. ot. Chiojd».
3. Pe valea Nişcovului legendele privind pe doamna Neaga atribuie acesteia biserica din Lapoş, cea
de la Cheia, Mînăstirea Bradu, Mînăstirea Ciolanu, biserica din Grajdana. Trdiţia se explică în parte,
prin aceea că doamna Neaga se trăgea din familia vistierului Vlaicu din Jugureni sau Runceni, familie
care a mai dat Ţării Româneşti şi pe doamna Rada a lui Vlad Vintilă de la Slatina. Vezi N. Stoicescu,
.Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1971, p. 104.
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prima oară în 15 ianuarie 1600, cînd, între aldămăşarii martori la o vînzare de pămînt
este .trecut şi «Dragomir de la mlnăistirea de ia Brad» 4.
Făcînd o sumară descriere a mînăstirii la finele secolului trecut, Constantin Şt.
Bilciurescu o socotea ca fiind anterioară epocii lui Matei Basarab 5. N. A. Constantinescu
o socotea ca pe o ctitorie mai veche decît secolul XVII, adă-ugînd că a folosit ca
refugiu boierilor buzoieni şi familiei domnitoare î/n vremuri de restrişte6. Ceva mai
tîrziu, Virgil Drăghiceanu o considera, fără <a argumenta Insă, ca fiind o ctitorie a
doamnei Rada, soţia lui Vlad Vintilă de la Slatina, sau a ascendenţilor acesteia7. Tot
■el dă şi prima lectură >a inscripţiilor de pe pietrele de mormînt din biserică 8.
Nicolae Iorga, cu ocazia unei călătorii prin acele părţi, remarca masivitatea
zidurilor mînăstirii socotind că acestea au fost ridicate pentru a apăra «biata biseri
cuţă». Iorga afirma chiar, că, la Bradu, este vorba de o cetate ce, aidoma celei de la
Vintilă-Vodă, cu care se şi aseamănă, făcea parte dintr-un sistem de fortificaţii menite
să apere numeroasele drumuri ce traversau Carpaţii din Ţara Bîrsei spre părţile Bu
zăului 9. Utilizînd o serie de documente, inedite la -acea vreme, A. Vasilescu publica
în anul 1937 o monografie a Mînăstirii Bradu, acordînd un spaţiu larg istoricului
acesteia. Pe baza analizei izvoarelor scrise, A. Vasilescu fixează data rezidirii mînăs
tirii în jurul anului 1632, 'arătînd totodată că mînăstirea datează din sec. XVI fiind
ridicată pentru prima oară de ascendenţii lui Radu Mihalcea, aşa cum se vede din
actul de închinare al mînăistirii din 2 mai 1638, în care se menţionează : «...pentru că
aciast(ă) sf((î)ntă mănăstir(e) de la Brad fost-a de moşie bătrîn(ă) a moşilor şi a stră
moşilor... mai de nainte vrem(e)» 10. Se precizează cu această ocazie că dn sec. X V II
•ctitori ai mînăstirii au fost Radu Mihalcea vel comis, jupîneasa Sofica, soţia sa, Pătru
postelnic din Pătîrlage, unchiul comisului, Gheorghe, Neagoe şi Moisi, fraţii lui Radu.
Toţi aceştia o şi închină, aşa cum am văzut în 1638, mînăstirii Molid voschepastos din
eparhia Pogoniana, în Rumelia n .
In 1939, pictura din biserică a fost refăcută aproape în întregime. Cu acest pri
lej a fost scris la proscomidie şi un pomelnic, în care, printre «bătrânii ctitori ai
vechii Mînăstiri de la Bradu», înaintea lui Radu Mihalcea vel comis, sînt trecuţi
«Vladul vornecul, Neagoe stolnicul, Mihalcea vel vornecul, fratele său Pătru 'Postel
nicul...». Tot la proscomidie, există şi o listă a egumenilor şi preoţilor ce au slujit
la mînăstire, listă ce începe însă cu Nectarie, egumen între 1638 şi 1656. Din alte iz
voare scrise se mai ştie că la 1686, Constantin Căpitan Filipescu, ginerele lui Radu
Mihalcea, reînchină minăstirea 12, apoi că in 1689, doamna Elena, soţia lui Constantin
Brâncoveanu «petrece un Crăciun la Mînăstirea Bradu, unde se adăpostise în vremea
năvălirii generalului Heisler 13. >în sfîrşit, m*ai aflăm că, la fel cu alte asemenea lăca
şuri din Ţara Româneasca, şi mînăstirea Bradu are de suferit de pe urma prădăciunilor turceşti de la 1821 14.
4. DRH, B, X I, 362, p. 509. Pentru Mînăstirea Bradu vezi Bibliografia la N. Stoicescu, Bibliografia
monumentelor feudale din Ţara Românească, în «Mitropolia Olteniei», XVI (1964), nr. 1—2, p. 145.
5. Constantin Şt. Bilciurescu, Monastirile şi bisericile din România, Bucureşti, 1890, p. 67.
6. N. A. Constantinescu, «Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice» (BCMI) 17, 1924, p. 141.
7.
V. Drăghiceanu, BCMI, 24, 70, 1931, p. 160 şi Idem, BCMI, 26, 78, 1933, p.
170.
8. BCMI, 24, 69, 1931, p. 93.
9. N. Iorga, BCMI, 27, 79, 1934, p. 28.
10. A. Vasilescu, Mînăstirea Bradu de pe
Nişcov, extras din revista «Biserica Ortodoxă Română»,
LV (1937), nr. 1-2, p. 6.
11. Ibidem.
12. Gramata patriarhului ecumenic Dionisie din 1688, Hurmuzaki-Iorga, XIV nr. 1,
p. 743.
13. C. S. Bilciurescu, op. cit., p. 68.
14. N. Vrapciu, în «Studii şi cercetări de istorie buzoiană», 1, 1973, p. 82.
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Primele cercetări sistematice, .în vederea restaurării 'monumentului au înceţput
în toamna anului 1974. în urma să/păturilor arheologice preliminare, conduse de către
Gh. I. Cantacuzino s-a putut stabili că iprimul nivel de locuire de la Bradu datează,
din a doua jumătate a veacului XV, datare obţinută ipe baza unei monede de la
Ştefan cel M are 15, descoperită în stratul cel mai de jos. Au fost evidenţiate două
etape de construcţie, în (prima, databilă în cursul secolului a-1 XVI-lea, fiind ridicată
biserica, iar în cea de a doua, în apropierea anului 1641— 1642 (anul pisaniei) fiind:
construite turnul clopotniţă adosat biserici şi o serie de chilii presupunîndu-se că
în jurul aceleiaşi date fusese construită incinta. Distrugerea mînăstirii a fost fixată
în timp, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea .pe baza unei monede din 1789 de la sultanul.
Selim II, descoperită în stratul de dărâmătură 16.
în «primăvara lui 1975, au fost reluate cercetările arheologice. Terminate în
aprilie 1976, noile săpături au urmărit precizarea din punct de vedere cronologic şi
planimetric, a etapelor de construcţie, stabilirea diferitelor nivele de funcţionare din
interior şi exterior, studierea în detaliu a celor mai veohi urme de locuire. Desfăşu
rată concomitent, cercetarea de arhitectură a avut ca obiectiv studierea tuturor carac
teristicilor constructive cît mai detaliat, pentru fiecare din elementele ce compun an
samblul mînăstiresc Bradu, compararea lor cu monumente simiLar din zonă sau de
aiurea, rezultatele urmînd a contribui da întocmirea proiectului de restaurare al fostei
Mînăstiri Bradu. Investigaţia arheologică s-a sprijinit, în principal, pe observaţiilestatigrafice înregistrate pe profilele secţiunii magistrale, ce traversa incinta de la
est spre vest, treoînd prin turnul de poartă ; observaţii suplimentare au mai fost făcute
în interiorul bisericii, .în colţul de sud-est -al incintei. în linii mari succesiunea stratigrafică este următoarea :
Solul viu — un lut galben — , este suprapus de un humus vechi gros de cca. 0,10 mr
fără urme antropogene. Imediat peste el se găseşte stratul de pămînt brun-închis,.
cu mult material ceramic, îndeosebi în complexele ce-i aparţin. în interiorul bisericiir
acestui strat îi corespund, mai întîi o dungă neagră, de cărbune, rezultată din curăţirea
terenului prin ardere, apoi un strat subţire de lut şi nisip. Acestea două, formează
împreună, depunerea din interiorul unei biserici de lemn. Deasupra acestui orizont
(stratul brun-închis şi stratul de funcţionare al bisericii de lemn) se află un niveL
de arsură, foarte puternic, >în care s-a găsit un aspru de argint de la Selim I (1512—
1520). La rîndul ei, arsura este suprapusă de nivelul de construcţie al Bisericii de
zid, nivel ce acoperă o groapă (Gr. 22), în care a fost găsit un alt aspru de la Selim I.
Depunerea următoare este un strat de pămînt castaniu, din care a fost săpată Gr. 5.
Aceasta era «căpăcuită» de o dungă de mortar legată de fundaţia turnului de poartă
al incintei. în Gr. 5 au fost descoperiţi un denar de argint de la Maximilian II, avînd
imprimat anul 1566 şi un aspru de la Soliman I (1520— 1566).
Nivelul de construcţie al incintei se găseşte sub o depunere brun-deschisă, cu
material dat abil în secolul al XVII-lea, peste care se întinde o dungă de mortar re
zultată de la construcţia chiliilor şi a turnului clopotniţă. Urmează apoi un strat de
dărîmătură masivă, databil la sfîrşitul secolului X V III — începutul secolului X IX r
pe baza a numeroase monede descoperite în moloz şi plasate în timp în intervalul.
1773— 1808.
%

*

15. Gh. I. Cantacuzino, Observaţii privind cercetările arheologice de la mînăstirea Bradu, (comuni
care la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a DPCN din mai 1975). Moneda a fost identificată de către
O. Iliescu.
16. Ibidem.
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Aşa cum reiese din analiza tuturor datelor de ordin stratigrafie înregistrate în

cursul săpăturilor, la Bradu ne găsim în fata unei îndelungate vieţuiri omeneşti,
eşalonată în oîteva etape distincte din .punct de vedere arheologic.
Cea mai veche locuire la Bradu este ilustrată de două complexe- arheologice
identificate şi cercetate în cursul campaniei din 1976. De formă rectangulară, avînd
vetre simple, pe podea, înconjurate de o gardină din pietre, cele două complexe
(Gr. 54 şi Gr. 55) pe plan (fig. 12) sînt de fapt două locuinţe-bordei. Inventarul lor
ceramic se compune în exclusivitate din olarie de tip Zitmnicea-Coconi : borcane
cu marginea triunghiulară în secţiune, căni cu gura trilobată, oale cu o toartă cu
profilul buzei în «S», decorate cu benzi de caneluri înguste, ulcioare cu decor lustruit,
boluri smălţuite cu picior inelar, cu decor sgrafitat. Prezenţa acestor tipuri ceramice
în cele două bordeie cercetate la Bradu asigură datarea acestora la sfîrşitul secolului
X IV —începutul secolului XV, în vremea Iui M ircea cel Bătrîn.
Săipîndu-se în interiorul bisericii de zid, au fost descoperite resturile fundaţiei
unei biserici m ai vechi. Lăcaşul, construit din lemn, aşa cum o dovedesc bucăţile
masive de chirpic păstrînd amprentele bîrnelor, a fost aşezat pe o «talpă» din bolo
vani, a-1 cărei rol era să prevină pătrunderea umidităţii din sol în pereţii de lemn 17.
Planul este dreptunghiular, cu o absidă pentagonală la răsărit (fig. 6), specific bise
ricilor de lemn românesc 18. înaintea construcţiei, terenul a fost curăţat prin ardere,
după aceea fiind amenajată o podea din lut şi nisip. Dimensiuni, apreciabile (16 X 5 m)r
sînt aceleaşi ca şi ale bisericii de zid ce o suprapune aproape exact, biserica de lemn
fiînd compartimentată în pronaos, naos şi altar. Talipa peretelui despărţitor a fost sur
prinsă an plan, la vest de zidul intermediar al bisericii din secolul XVI (fig. 13). în
pronaosul bisericii de lemn au fost descoperite o serie de morminte (fig. 5), la care,
spre deosebire de orizontul de înmormîntări contemporan din exterior (fig. 7), s-au
găsit inele de argint şi bronz, pe unul din ele (cel din M. 24) fiind săpat numele
ţ 8 P fI ( g iu r a ) .
In ce priveşte data ridicării bisericii de lemn, în lipsa unor descoperiri monetare,
ne folosim de o serie de observaţii de ordin stratigrafie. în primul rînd subliniem
faptul că nivelul de construcţie al bisericii de lemn — dunga neagră de defrişare —
suprapune direct solul viu. în exterior, acestui nivel îi corespunde stratul de pămînt
brun-închis din care au fost săpate cele două bordeie deja amintite.
*
La partea superioară a acestui strat au fost descoperite urmele unor locuinţe
de suprafaţă asociate cu ceramica ornamentală specifică secolului X V (Plăci deco
rative cu .motive geometrice, vegetale, scene de vînătoare, nesmălţuite). Din păcate,
resturile locuinţelor de 'suprafaţă, zăcînd sub zidurile şi pardoseala chiliilor din seco
lul XVII, nu au putut fi cercetate în amănunt, lipsindu-ne astfel o relaţie stratigrafică
directă intre 'bordeie, biserica de lemn şi locuinţele de suprafaţă. în atare situaţie
ne mărginim doar la presupunerea ca, ulterior existenţei celor două bordeie, foarte
probabil la jumătatea, secolului XV, se ridica biserica de lemn, şi locuinţele de supra
faţă de la sud de aceasta. Tot acum va fi construită şi fîntîna din bolovani legaţi
cu lut, descoperită în zona de est a incintei şi «călcată», parţial de zidul împrejmuitor.
Sfîrşitul acestei faze este reprezentat de nivelul de arsură puternică prezent în toate
secţiunile.
17. V. Vătăşianu, Istoria artei europene, voi. I, Bucureşti, 1968, p. 537.
18. Ibidem, fig. 697/2.
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Pe -baza celor dooiă monezi de la Selim I, amintite dej-a, punem această distru
gere în legătură cu incursiunea din noiembrie 1521 a trupelor beiului de Nicopole,.
împotriva buzoienilor, spijinitori ai pretendentului Vlad-Dragomir C ălu g ărul19.
Distrugerea provocată de alungii lui Mehmet-beg nu a însemnat însă şi sfârşitul
aşezării. La foarte scurtă vreme, ca o sfidare la adresa năvălitorilor, se ridica o nouă-,
biserică, de data aceasta din zid, menită să înfrunte încercările vremurilor. PrimuL
element de datare îl constituie asprul de la Selim I (1512— 1520) descoperit pe fundul
Gr. 22. Acceptînd însă pentru distrugerea prin incendiu a bisericii de lemn, data
de noiembrie 1521, ridicarea bisericii de zid trebuie plasată după această dată, ce
reprezintă un terminus post quem. Descoperirea în SIV, ia un nivel corespunzător
bisericii, a unei jumătăţi de gros de la Sigismund I al Poloniei (1506— 1548), ne îngă
duie să fixăm ridicarea lăcaşului între 1522 şi 1548, înclinînd însă pentru anii imediat
următori datei de 1521, ceea ce ar corespunde cu domnia lui Radoi .de la Afumaţi
(1522— 1529).
#

Biserica, de plan dreptunghiular, cu naos şi pronaos, acoperită cu boltă cilin
drică longitudinală, are o lungime de cca 10 m. Fundaţia bisericii se sprijinea pe o
reţea de ţăruşi, l-ungi de 0,50 m şi bătuţi pe fundul şanţului de fundare din 0,10—0,10 m.
în prezent, zidul despărţitor nu mai există. Pe pereţi însă se mai .observă doar naşte
rile bolţilor. Compoziţia faţadei este frumoasă. Un br.îu puternic încinge toată biserica
pe la mijlocul înălţimii, între cele două registre de firide înguste. în registrul superior
firidele sînt arcuite cu cîte un semicerc aplicat în relief faţă de peretele bisericii,,
iar în registrul inferior devin nişte panouri dreptunghiulare retrase. Soclul este frumos
profilat prin cărămizi concave aşezate pe muchie. Faţada este decorată cu fîşii orizon
tale de cărămizi aparente, iar între ele cu panouri tencuite, întrerupte prin cîte două
cărămizi verticale. Ferestrele au ancadramente, adăugate în secolul XVII, de piatră,
simplă, cu un profil adîncit pe mijloc.
Tîrziu, în secolul X IX , biserica a fost tencuită prim a oară. Un sgrafit din 1835>
pe o cărămidă din parament, arată că pînă la -această dată biserica mai păstra
vechea înfăţişare exterioară 20 (fig. 8).
Desele năvăliri, conflictele dintre diferitele partide boiereşti, impuneau la sfîr
şitul secolului XVI, fortificarea unor puncte ce deveneau astfel locuri de refugiu. Astfel şi la Bradu către finele veacului al XVI-lea se ridica de jur-imprejurul bisericii
o fortificaţie. Cele două monezi descoperite în Gr. 5, lîngă turnul de poartă al incin
tei fortificate, asigura datarea acesteia după anul 1566. Foarte probabil că zidurile
au fost înălţate în vremea doamnei Neaga, ceea ce ar explica şi legenda atît de
vie încă.
în ce priveşte planul, cercetarea noastră a stabilit că incinta a avut un turn depoartă de plan pătrat, probabil cu o suprastructură de lemn şi patru turnuri de colţ
circulare.
Cu ocazia cercetării din 1975, au fost dezvelite ruinele turnurilor din colţurile
de NV şi SV dovedindu-se prin ceramica descoperită în situ că şi acestea au funcţionat
pînă la sfîrşitul secolului XV III, dată la care incinta este dărîmată. Spre deosebire decelelalte trei turnuri, cel din colţul de NV a fost pardosit ulterior cu cărămidă (fig.
12). Zidurile împrejmuitoare, groase de 1,10 m au avut o fundaţie sprijinită, ca şi
19. N. Iorga, Istoria armatei româneşti, Bucureşti, 1970, p. 123.
20. Descrifarea numeroaselor sgrafite a fost făcută de către cercetătoarea Monica Breazu, căreia*
îi mulţumim şi pe această cale.
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biserica, pe ţăroişi de lemn. Construită la sfîrşituil secolului XVI, «cetatea Bradu» a
avut drept model pe cea de la Vintilă-Vodă, ridicată de voievodul Vlad Vintilă de
la Slatina (1532— 1535).
Publicând rezultatele săpăturilor făcute la Vintilă-Vodă, Virgil Drăghiceanu face
următoaiea afirm aţie: «Această incintă fortificată... nu are nimic comun cu fortificaţiile obişnuite de tip bizantin, ce existau în jurul celorlalte mînăstiri din ţară, ca
la Hurezi. E un vechi tip occidental, adus desigur de saşi, care se găseşte şi în jurul
Mînăstirii Bradu, zidită de ascendenţii doamnei Rada. Lucrul nu e de mirare, cînd
ştim că Vintilă-Vodă a adus zidari şi pietrari din Ardeal, în 1533 şi 1534» 21.
Structura zidurilor «cetăţii» Bradu este din piatră spartă cu mortar de var
hidraulic, nivelată din loc în loc cu rînduri de cărămidă îngustă. Singura porţiune
originară a zidului este latura de est. Aici sînt vizibile gurile de tragere sub
forma de gaură de cheie răsturnată, în număr de 4 (interax 1,30) pe partea dreaptă
a intrării. Cercetarea de parament a dus la desfacerea a încă 3 asemenea guri de
tragere, închise ulterior, în apropierea bastionului de NE.
în interiorul bastioanelor şi pe latura de est s-au găsit încastrările bîrnelor
al încăperilor ce au funcţionat în secolul XIX, nu s-au mai păstrat gurile de tragere.
Desfăcînd umplutura de zidărie s-au găsit pe partea interioară a zidului, porni
rile acelor guri de tragere în număr de 5. Decaparea de tencuială la bastionul de
NE (ce a servit în sec. X IX — X X ca clopotniţă) a scos la iveală gurile de tragere,,
cu arc semicircular, în număr de 6 la primul nivel şi de 7 Ia cel de sus.
în interiorul bastioanelor şi pe latura de este s-au găsit încastrările bîrnelor
de susţinere a drumului de strajă.
Odată cu incinta a mai fost construită şi o clădire pe latura de vest. De la*
aceasta s-au mai păstrat doar beciurile acoperite cu bolţi semicilindrice, cu o intrare
în plan înclinat (fig. 10). Contemporaneitatea acestei clădiri — casă boierească sau
stăreţie
— ou zidul de incintă este asigurată de ţeserea zidurilor respective, de
existenţa unor firide pentru opaiţe în zidul de incintă. Probabil că această clădire
servea de reşedinţă ctitorului din secolul XVI, ce îşi asigurase la Bradu un refugiu
pentru el şi familia sa în vremurile acelea nesigure. Gurile de tragere, turnurile,.
zidurile
înseşi, constituie elemente ce ne permit să presupunem că la Bradu, deşî
la sfîrşitul secolului XV I exista deja o mînăstire (vezi actul din 15 ian. 1600), oamenii
din împrejurimi se .puteau adăposti la nevoie în faţa năvălitorilor. O asemenea situaţie
feste de altfel caracteristică ţărilor române a căror istorie cunoaşte nenumărate
cazuri în care populaţia ameninţată de desele năvăliri se ascundea îndărătul zidurilor
mînăstirilor.
4

*

încă din 1974, se stabilise că turnul clopotniţă şi chiliile au fost construite
ulterior bisericii. Cercetarea noastră a confirmat acest lucru, precizînd totodată, că
noile construcţii sînt ulterioare şi zidului de incintă.
în ianuarie 1976 a fost descoperit, pe podeaua unei chilii de pe latura de sud, un
tezaur monetar. Compus din 1150 monezi de argint, tezaurul se datează după ultima samonedă, care are imprimat anul 163122. Ştiind însă că Mihalcea vornicul al
doilea din Pătîrlage, tatăl vel comisului, care nu figurează printre ctitori, moare pe la
21. V. Drăghiceanu, BCMI, 26, 78, 1933, p. 170.
22. Identificarea monedelor din tezaur a fost făcută de colegul Vasile Drîmbocianu de la MuzeuB
judeţean de istorie din Buzău. Ii mulţumim şi pe această cale.
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173523, data ridicării turnului clopotniţă, a chiliilor şi a trajpezei poate fi plasată în
intervalul dintre anul 1635— 1638, cunoscînd deja că la 1638 mînăstirea era închinată
•de către ctitorii săi la mînăstirea Mo-lidvoschepastos, la Bradu sosind şi Nectarie,
prim/ml egumen grec. Din acest moment rolul defensiv al mînăstirii trece tot mai
mult pe planul al doilea, noile clădiri adăugate fiind menite să adăpostească un
număr mai mare de călugări.
Chiliile, cu ziduri groase de 0,80 m, sînt încăperi de 3,50 X 4 sau 5 m, prevăzute
ou sobe din cahle şi pardosite cu cărămidă. Ele se întind de-a lungul laturilor de
nord şi de sud ale incintei. Pe latura de nord se află şi trapeza, de asemenea pardo
sită cu cărămidă.
Turnul clopotniţă (fig. 1) se sprijină pe o fundaţie adîncă de 1,30 sub care se
găsesc ţăruşi de lemn, la fel ca şi la construcţiile anterioare. Deosebit de interesant
este modul de adosare al turnului clopotniţă de biserică, diferit din punct da vedara
•constructiv de cazurile similare. Turnul a fost construit independent de zidul ce
închidea biserica pe latura de vest, zid ce a fost desfiinţat. Ca atare, zidul ce des
parte astăzi biserica de interiorul turnului aparţine acestuia din urmă, lucru confirmat
de cercetarea arheologică ce a dus la dezvelirea fundaţiei vechiului zid al bisericii
(fig. 13). Justificarea constructivă pentru alegerea acestei soluţii este aceeea că
turnul clopotniţă necesita ziduri mai groase decît cele ale bisericii. Funcţia de turn
clopotniţă este confirmată de scara de ac-ces 1a clopote, găsită în grosimea zidului
de sud ca şi de existenţa bazei pătrate a turlei în pod, actuala turlă de lemn fiind
construită în prima jumătate a secolului XX şi aşezată fără nici o justificare, deasu
pra zidului despărţitor dintre turn şi biserică. Adosarea turnului este subliniată şi de
plastica faţadei. Se observă că brîul, foarte lat, al bisericii, în momentul în care
ajunge pe turnul clopotniţă, cobora cu circa 0,50 m schimbîndu-şi în acelaşi timp şi
profilul. Acesta este singurul caz pe care-1 cunoaştem, cînd acest brîu coboară pa
pronaos şi nu urca, aşa cum se întîmplă în mod obişnuit. Faptul se explică prin
diferenţa în timp dintre cele două construcţii, turn şi biserică, brîul de pe biserică
fiind specific secolului XVI, aşa cum mai există şi la Mînăstirea Căluiu, construită
tot la începutul secolului X V I 24, iar brîul de pe turnul clopotniţă avînd profilul
specific construcţiilor religioase din secolul XVII.
Tot în această etapă a fost pictată şi biserica. Dacă în biserica’ propriu-zisă,
repictările din 1844 şi 1939 nu mai permit să cunoaştem aspectul iniţial al zugrăvelii,
la turnul clopotniţă situaţia este alta. Un sgrafit de pe spa/letul intrării în turn, peste
pictură, dă leatul 7245 (1733), dată care permite să se presupună că pictura din inte
riorul turnului clopotniţă, astăzi pronaosul bisericii, datează din secolul XVII, fiind
probabil cea originală. Considerăm că şi resturile de tencuială zugrăvită, descoperite
în dărâmăturile stăreţiei şi ale bastionului de NV, datează din aceeaşi vreme şi pro
babil că ,şi figura ce abia se mai vede la intrarea în bastionul de NE.
Către sfîrşitul secolului X V III—'începutul secolului XIX, în urma unui atac, aşa
cum arată urmele de incendiu din partea de vest a incintei, mînăstirea a fost dis■trusă, fiindu-i dărâmate zidurile, turnurile dinspre apus, chiliile, stăreţia. Refacerea.mînăstirii a însemnat numai ridicarea zidurilor împrejmuitoare, fără a mai fi reclădite
\

23. O. G. Lecca, Dicţionar Istoric, Arheologic şi Oeografic al României, Bucureşti,
24. C. Bălan, Le monastere de Caluiu, Bucureşti, 1967, p. 6 şi fig. 3—4 ; 14—16.

1937, p. 126

Biserica de zid a Mînăstirii Bradu (sec. XVI)
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chiliile şi stăreţia25. Refacerea zidurilor s-a făcu-t, la partea de vest, fără turnuri,
astfel explicîndu-se de ce, astăzi nu se pot observa intrările în cele două bastioane
ruinate, precum şi lipsa urmelor nivelului superior al stăreţiei pe zidul de incintă.
Tot acum, la exterior au fost construite spre sud, o serie de clădiri anexe care
au constituit incinta exterioară. In interior au fost construite cele şase încăperi (chilii)
pe latura de est, peste dărîmăturile vechilor chilii (fig. 11 ) şi o «umblătoare» în
colţul de NV. Zidul refăcut a fost întărit cu contraforturi la exterior. Aceste contra
forturi la bază sînt adosate pentru ca mai sus să se ţeasă cu zidul, ceeea ce dove
deşte refacerea incintei de la nivelul respectiv. Unele din contraforturi, pe latura de
vest, sînt ridicate chiar pe ziduri mari, cum sînt cele două «umblători» construite
în secolul X V II (o monedă descoperită într-un'a din acestea arată că au funcţionat
în anul 1698). Această etapă de refacere se datează, pe baza a numeroase monezi
din anii 1773— 1807. Probabil tot în această perioadă au fost mutate şi osemintele
ctitorilor. Cavourile au fost găsite fără oseminte, fără inventar, cu excepţia unei
monezi de aur de la Ferdinand III, cu anul imprimat 1649, descoperită în cavoul
nr. 5, monedă ce arată, după toate probabilităţile, anul înmjor-mîntării, la exhumare
fiind scoase apoi osemintele. Dealtfel, la 1890, se mai putea citi pe o piatră în
mijlocul bisericii te x tu l: «Aici s-aumutat oasele fericiţilor ctitori...» 26.
Mutarea osemintelor a fost prilejuită de înălţarea pardoselii de lespezi a bise
ricii, cu care ocazie au fost deplasate de la locul lor şi pietrele de mormînt. Adăugăm
acum că, pentru înmormîntarea ctitorilor, au fost construite trei cavouri noi, cu care
prilej au fost sparte zidurile de vest şi cel despărţitor ale bisericii de zid din secolul
XVI. Cum unul din aceste cavouri a fost destinat jupînesei Sofiica, moartă la 1653,
putem afirma cu certitudine că desfiinţarea celor două ziduri ale bisericii din secolul
XVI, s-a făcut odată cu construirea turnului clopotniţă.
Evoluţia, în continuare, a Mînăstirii Bradu, cuprinde o serie de construcţii şi
transformări făcute în cursul secolelor X IX — XX, puţin interesante din punct de vedere
arheologic-istoric şi arhitectural, motiv pentru care le şi lăsăm de o parte.
La capătul acestei treceri în revistă a principalelor rezultate ale cercetărilor
arheologice şi de arhitectură, ne vom opri, pe scurt şi asupra ctitorilor.
Dacă pentru secolul X V II ctitorii de la Bradu ne sînt binecunoscuţi27, nu acelaşi
lucru îl putem spune despre perioada secolelor X V — XVI. Cunoaştem doar că Radu
Mihalcea împreună cu fraţii săi şi unchiul lor moşteniseră mînăstirea din moşi-strămoşi. Mihalcea, vornicul al doilea din Pătîrlage, nu este trecut nicăieri printre ctitori,
astfel că trebuie să căutăm mai departe. In pomelnicul amintit deja, şi confirmat de
un act de la Constantin Brâncoveanu din 3 ianuarie 1704, este trecut Neagoe Stolnicul,
despre care ştim că era tatăl vornicului din Pătîrlage28. Trăind prin a doua jumătate
a secolului XVI, acestuia i se datorează probabil ridicarea zidului de incintă şi a
25. înaintea începerii cercetărilor arheologice, circula o legendă potrivit căreia ar fi existat un
tunel de refugiu din cetate, a cărui intrare ar fi fost pe latura de vest. Săpăturile au dovedit că acolo
se afla casa boierească.
26. C. S. Bilciurescu, op. cit., p. 68.
27. Pentru familia Cîndescu, vezi N. Stoicescu, Dicţionar..., p. 150.
28. A. Vasilescu, op. cit., p. 7.
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casei boiereşti în jurul anului 157029. La rîndul său, Neagoe este ginerele lui Mihnea
postelnic 30f care însă nici acesta nu figurează printre ctitori. Totuşi, în documentele
vremii era cunoscut ca Mihnea postelnic din Bădeni sau Bădeani31. Localitatea este
cunoscută în părţile Buzăului încă din 149432, fiind identificată cu actualul sat Cîmpeni, com. Amaru, jud. Buzău 33. Credem însă că, mai degrabă, este vorba de actualul
sat Bădeni, aflat la 2 km de Mînăstirea Bradu, cu atît mai mult, cu cît la 15 martie
1632, Radu Mihalcea dăruia mînăstirii moşia cu acest nume 34. Astfel, pare verosimil
că ridicarea bisericii de zid, în vremea lui Radu de la Afumaţi, să se fi datorat postel
nicului Mihnea din Bădeni 35.
*

în realitate lucrurile stau altfel. Adevăratul stăpînitor al Bădenilor era marele
logofăt Balaur, soţul jupînesei Anca, sora lui Mihnea. Actul prin care Radu de la
Afumaţi îi întărea lui Balaur şi soţiei sale, stăpînirea asupra Bădenilor, a fost falsificat
ulterior în folosul lui M ihnea 36 care a intrat astfel, în posesia lo cu lu i37. Cum bise
rica, aşa cum am văzut, datează din vremea lui Radu de la Afumaţi, credem deci
că este posibil ca marele logofăt Balaur să fie ctitorul ei ... acesta încetînd din viaţă
în 1536 38.
In lipsa unor informaţii mai precise, cu rezervele cuvenite, avansăm aici acegţstă
ipoteză privind ctitorul bisericii «Sfîntul Dum itru» de la M înăstirea Bradu. Aceeaşi
lipsă de ştiri ne împiedică să spunem ceva despre acel Vlad vornecul trecut în capul
pomelnicului de la proscomidia bisericii39.
Rezultatele cercetărilor de la Bradu aduc o modestă contribuţie la cunoaşterea
istoriei medievale a acelor locuri. în afara precizării datelor de construcţie pentru
fiecare din elementele ce alcătuiesc împreună Mînăstirea Bradu, săpăturile arheologice
au dus la descoperirea unor vestigii din secolele X IV — XV, între care se remarcă, in
primul rînd, biserica de lem n a cărei datare o înscrie printre cele m ai vechi biserici
de acest fel cunoscute p în ă acum în Ţara Românească.

Valoarea deosebită a monumentului, aşezat înlr-o zonă de veche şi puternică
tradiţie istorică, impune efortul unei cît mai fidele repuneri în valoare. Pornind de
la ideea evidenţierii fiecărei din etapele evolutive stabilite, soluţia de restaurare a
Mînăstirii Bradu şi-a propus să ofere vizitatorilor imaginea dinamică a însăşi vieţii
monumentului, subliniind pentru fiecare element în parte individualitatea acestuia
artistică arhitectonică sau istorică. Element principal ordonînd întreaga desfăşurare
a ansamblului, biserica îşi va recăpăta aspectul iniţial prin refacerea vechiului para29. Sau poate în vremea lui Mihnea Turcitul, de unde şilegenda cudoamna Neaga.
30. N. Stoicescu, op. cit., p. 71.
31. Vezi DRH, B, voi. II şi III.
32. DRH, B, I, 245,
33. N. Constantinescu, Coconi. Unsat din Cimpia Română înepoca
luiMircea
cel Bătrîn, Bucu
reşti, 1972, p. 201.
34. A. Vasilescu, op. cit., p. 11.
35. Acest punct de vedere aparţine mai de mult preotului Stan Coman, fost paroh
menţionat şi de A. Vasilescu în monografia sa.
36. DRH, B, II, 216.

la Bradu, fiind

37. în 1535 Mihnea lipsea pe fraţii săi Radul şi Vladul de partea lor de moştenire de la mama
Stana, aşa că nu trebuie să ne mire procedeul folosit faţă de cumnatul său. Vezi DRH, B, III, 213.
38. N. Stoicescu, op. cit., p. 31.

lor

39. Este posibil să identificăm pe acest Vlad, vornic cu spătarul Vlad, vlastelin din casa lui Vlad
Călugărul, tatăl lui Mihnea postelnic (N. Stoicescu, op. cit., p. 71).
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ment, revenirea la vechiul sistem de boltire şi acoperire, refacerea turnului clopot
niţă. în interior, în pardoseală, se va marca planul vechii biserici de lemn precum şi
traseul vechii compartimentări a bisericii de zid. Concomitent pictura va fi restau
rată in vederea unei cit mai eficiente puneri în valoare. Zidurile împrejmuitoare,
incinta de la sfîrşitul secolului XVI, vor fi consolidate sub formă de ruină, reconstruindu-'se şi cele două turnuri de colţ distruse, căutînd a se crea un aspect unitar
al incintei cu cele patru turnuri iniţiale.
Pe latura de est, singur*a porţiune din ziduri, .păstrată fără intervenţii ulterioare,
va fi refăcut drumul de strajă, folosindu-se urmele existente şi astăzi ale celui vechi.
Turnurile, prin refacerea ambelor drumuri de strajă şi a gurilor de tragere, vor căpăta
un aspect cît mai apropiat de cel originar. Acoperirea lor şi totodată protejarea de
scurgerile de apă, se va realiza prin cupole translucide din rotalit, coborâte sub nivelul
maxim al coronamentului zidurilor.
Lipsa unor documentaţii (gravuri, desene etc.) şi a unor martori de zidărie care
să furnizeze date privind înălţimea exactă a zidurilor, modul de acoperire al bastioanelor şi a turnului de poartă, au determinat alegerea soluţiei de conservare sub formă
de ruină. Aceasta cu atît mai mult cu cît, prin viitoare studii şi cercetări, în zonă
sau aiurea, este probabil că se vor putea strînge informaţii preţioase privind fortifi
caţii similare, informaţii care să permită o restaurare integrală, în acest caz conser
varea sub formă de ruină neîmpiedicînd acest lucru.
In interiorul incintei principale urmează să fie marcate în plan, prin înălţarea
superficială a zidurilor, vechile chilii adosate pe laturile de sud şi nord, trapeza şi
stăreţia, căreia i se vor reface bolţile beciuri-lor, păstrîndu-se compartimentările şi
pardoselile iniţiale degajate prin săpăturile arheologice. Cele şase încăperi boltite,
construite în secolele X V III—X IX pe latura de est, urmează a fi refăcute şi conso
lidate devenind spaţiu muzeistic. Protecţia lor va fi asigurată de o terasă circulabilă,
cu mult spaţiu verde şi mici platforme pentru expunerea unor obiecte în aer liber.
Restaurarea va cuprinde şi o sistematizare pe verticală a întregului ansamblu
inclusiv lucrările de amenajare în vederea îndepărtării apelor pluviale. Către rîul
Nişcov, pe latura de vest şi parţial cea de sud, terenul va fi consolidat cu un zid de
sprijin. în sfîrşit, în exterior, vor fi marcate în plan zidurile construcţiilor ridicate în
ultima etapă.
La încheierea lucrărilor, odată cu redarea pentru cult a bisericii, întreaga incintă
urmează a fi preluată şi valorificată de către Muzeul Judeţean de istorie din muni
cipiul Buzău, care va asigura expunerea celor mai elocvente piese din materialul
arheologic recoltat prin cercetări.

Constanţa MODORAN şi Ion CHICIDEANU

THE BRADU MONASTERY
(A b s tr a c t)

Situated between the Istria and G ă u l hills, on the leit bank oi the N iscov river,
t

the Bradu monastery was accounted as foundation of the great equerry Radu M ihalcea.
since the first half of the XV II-th century. The year of the votive inscription is 1642
and the first testim ony is since 15 ian. 1600.

1004

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ

The archaeological excavations proved that the first hum an settlement (two pithouses) dates since the end of the XlV -th century — the beginning of the XV-tiv
century. W as discovered a wooden church burnt by the Turks în 1521. Durind the
time w hich Radu of A fum aţi ruled over W allach ia, a new church was erected, perhaps by the great chancellor Balaur. At the end of the XV I-th century (cca 1570) the
steward Neagoe erected a fortified enclosure w ith four tower? ta the each corner
and another to the entrance. In the same time was buiît a abbey or a lordly house
w ith three big cellars. Between 1635 and 1638 the great equeery Radu M ihalcea and
the lady Sofica his wife, together w ith his brothers and his uncie, built a steeple' and
some cells on the northern and Southern sides. To the beginning of the the XlX-th
century the monastery was destroyed. It was reconstructed only the w alls and six
cells on the eastern side. Since 1874 the monastery became the church of the Galeş
village.
For to make evident the all stages of construction, the project of restauration
proposes :
— the consolidation of the w alls encleasure, inclusively rebuilding of the two
towers south-west and north-west).
— the rem aking of the originar parament of the church, the restauration of the
interior picture and reconstruction of the steeple.
— the w ork of the cells, abbey and refectory by the raising of the walls.
— the consolidation of land and the vertical sistem atization in the enclosure.
After restauration, the church shall be return to religion a n d * the enclousure
shall be taking over by * the H is to ry Dictrict M useum from Buzău.

MANUSCRISE PSALTICE ROMÂNEŞTI ŞI BILINGVE ÎN NOTAŢIE
CUCUZELIANĂ ÎN MARILE BIBLIOTECI DIN ROMÂNIA
Valorificarea patrimoniului spiritual naţional a constituit la noi o permanenţă
culturală şi spirituală.
«Este necesar — sublinia -Preşedintele Republicii Socialiste România, N icolae
Ceauşescu — să fie cunoscute în mod aprofundat trecutul îndepărtat de milenii al
poporului nostru, eroismul cu care a ştiut să (înfrunte vicisitudinile istoriei, greutăţile
şi -adversităţile de tot felul şi să-şi păstreze fiinţa naţională, să^şi apere dreptul de
libertate şi neatîrnare».
Pe această linie şi sub acest crez, se -înscrie cultura veche medievală, de pe teri
toriul României, care aduce o contribuţie însemnată (la dezvoltarea culturii româneşti
şi care secole de-a rîndul a constituit un factor de unitate al poporului român, redeşteptînd şi susţinînd conştiinţa isa naţională.
Veacul al XVI-lea înregistrează fenom enul literar deosebit de im portant al a p a 
riţiei prim elor texte în lim ba rom ână, fenomen ce trebuie pus In legătură şi cu dez
voltarea relaţiilor comerciale care 'au dus la stabilirea unor legături mai strînse între
populaţia diferitelor regiuni ale ţărilor româneşti.
Cu privire ia aceasta, Episcopul Chesarie al Rîmnicului 'la
Mineiului pe noiembrie, spune că trei ephos-uri mai însemnate a
nească : unul plin de războaie (de ia Traian la Ştefan cel Mare),
s-au început zidirea mînăstirilor (sec. X IV — X V III) şi al treilea şi
(subl. n.) «în care s-au început tălmăcirea cărţilor» în limba română.

1788, în «Prefaţa»
avut Ţara Româ
al doilea în care
cel mai important

Procesul de introducere a limbii române In oficierea slujbelor religioase, începută
de Diaconul Coresi şi continuat în timpul -lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, face un
pas mai departe sub Şerban Cantacuzino şi se intensifică sub Constantin Brâncoveanu,
în condiţiile ascuţirii luptei de impunere a limbii române atît iîn cărţile liturgice cît
şi în Cancelaria domnească.
Traducerea primelor cărţi liturgice în limba română începe -în prima jumătate
a secolului al XVI-lea, iar tipărirea lor în a doua jumătate a aceluiaşi secol. T radu
cerea cărţilor de stramă, după care se cîntă, s-a început cu un secol mai tîrziu. A
stabili exact anul şi ‘locul cînd şi unde a început a se cînta pentru prima oară în
limba română, este aproape cu neputinţă. Tot ce se poate spune în această privinţă
constituie mai mult deducţii bazate pe mărturia manuscriselor aflate în bibliotecile
diferitelor mînăstiri şi mai ales în Biblioteca Academiei R. S. România. Menţiuni de
cîntare în limba română avem din cel de al cincilea deceniu al secolului al XVIII-lea.
Astfel, călugărul misionar Marco Bandini, în jurnalul său de călătorie prin Ţara
Românească şi Moldova, pomeneşte printre altele şi despre ziua de Bobotează din
anul 1647 : «quer septennis gratioso vultu... Valachice clarâ voce occinebat: G loria
in excelsis Deo» (un copil de şapte ani cu înfăţişare frumoasă cînta cu o voce răsu
nătoare în limba valahă, doxologia) *.
1.
Cristian C. Ghenea, Din trecutul culturii muzicale româneşti, Ed. Muzicală a Uniunii Compo
zitorilor, Bucureşti, 1965, p. 130 ; apud V. A. Urechia «Codex Bandinus», p. 142.
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Pe la anul 1649 — după afirmaţiile lui Constantin Erbiceanu 2 — se afla în uz
un O ctoih 3 după care s-a clntat multă vreme (practic) româneşte. în şcoala lui Vasile
Lupu de la Iaşi — grecească după Gantemir4, slavonă după Xenopol — se Învăţa
printre altele şi «cîntarea 'bisericească pe note de musichie» 5, iar la Biserica âomnească de la Tîrgovişte, >în 1653, Paul de Allep — însoţitorul patriarhului Macarie
în călătoria prin Ţările Române — semnalează cîntarea bilingvă. în ziua de Paşti —
zice el — «Canonul învierii a fost 'cîntat pe psaltichie în mod foarte plăcut, la strana
dreaptă greceşte iar la strana stingă româneşte» 6.
Dimitrie Cantemir ‘afirmă că pe timpul domniei lui :(1710— 1711) se obişnuia ca
laCurtea domnească să cînte în strana dreaptă corul ctntăreţilor m oldoveni {subl. n.)
iar la strana stingă corul cîntăreţilor greci, în amîndouă limbile 7.
în Ţara Românească, pe vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu, consta
tăm de asemenea că în lim ba rom ână se cinta la strana dreaptă, deoarece Stavrinosgrecul era al doilea psalt al Mitropoliei, primul fiind Filotei sin Agăi Jipei.
în vremea lui Constantin Brâncoveanu (1088— 1714), luptia de impunere a limbii
române se intensifică, astfel înoît «din cîte se ştie, prima slujbă în întregime în
limba românească a avut loc în anul 1710» 8, pentru că Brâncoveanu «a dorit ca în
biserică să domine limba românească la slujbă... asemenea şi cîntarea din strane...» 9.
Introducerea limbii române în cult atrage după sine o intensă activitate muzi
cală, atît în domeniul creaţiei, cît şi al învăţămîntului. Aipar numeroşi psalţi şi protopsa-lţi c a : Filotei, Şărban, Ioan Duma, Constandin Oîntăreţul şi Constandin Fton
psalt, Mihalache Moldovlahul, -Iosif Monahul de la Neamţ, Acachie de la Căldăruşani şi «alţii care traduc, adaptează, prelucrează, prescurtează, copiază şi compun cîn
tări româneşti în stilul muzicii bizantine şi al epocii în care au trăit.
în cele ce urmează vom prezenta sumar — aproximativ în ordinea vechimii —
un număr de 43 manuscrise psaltice româneşti şi bilingve — româno-greceşti sau
greco-româneşti în notaţie cucuzeliană — care conţin cîntări româneşti şi pe care
îe-am descoperit în Biblioteca J\.cademiei R. S. R om ânia, Biblioteca C entrală de Stat
din Bucureşti, Bibliotecile Universitare Cluj şi Laşi, A rhivele Statului- Iaşi, Biblioteca
M în ăstirii Neamţ, şi M uzeul Olteniei- Craiova.
1. Ms. rom. nr. 61 din Biblioteca 'Academiei R.S.R., este prima «psaltichie rumâ-

nească» {ou litere chirilice) cunoscută pînă acum pe teritoriul României, cu notaţie
neobizantină şi a fost terminată de -scris lia 24 decembrie 1713, autorul ei fiind
Filotei sin Agăi Jipei , 10 psalt la Mitropolia Ungrovlahiei, ucenic al părintelui Teodosie
din această mitropolie, cum singur spune la sfîrşitul prefeţei acestei cărţi (fol. 7 v).
2. Constantin Erbiceanu, Manuscripte de psaltichie din Biblioteca Seminarului Veniamin, în Revista
Teologică, an. IV, nr. 19, 31 august, Iaşi, 1866, p. 149 ; vezi şi Alexandru Luca : Priviri generale asupra
muzicii din Biserica Ortodoxă de la începutul creştinismului şi pînă in zilele noastre. Teză de licenţă,
Bucureşti, 1898, p. 76 ; Traian Vintilescu, Studiu istoric şi exegetic asupra Octoihului. Teză pentru licenţă,
1907, p. 38-39.
3. Către sfîrşitul secolului al XVII-lea, existau o mulţime de cărţi de ritual în limba română — şi
mai ales Octoihul — scrise de m înă de către călugării români care excelau în arta de a scrie frumos
şi cu diferite ornamente, imitînd tiparul, vezi Traian Vintilescu, op. cit., p. 35.
4. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei. Cap. V : Despre literele moldovenilor. Traducere de
Petre Pandrea, cu o prefaţă, antologie şi note de C. Măciucă. Bucureşti, Editura tineretului, 1965, p. 260 ;
Vezi şi Melchisedec (Episcop): Memoriu pentru cintările bisericeşti in România, în Biserica Ortodoxă
Română, Bucureşti, 1882, p. 13.
5. A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, voi. VII, ed. III, Bucureşti, p. 76.
6. Dr. Badea Cireşanu, Tezaurul liturgic. Tom. II, Bucureşti, 1911, p. 527 ; Melchisedec (Episcop),
op. cit., p. 13 ; Bogdan Petriceicu Haşdeu, Arhiva istorică a României. Colecţiune critică de documentc
asupra trecutului româniloru, începîndu de la timpii cei mai depărtaţi şi pâne la anulu 1800, tom. I.
partea 2, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1865, p. 70, 87, 104 ; Gheorghe Ciobanu, Studii de etnomuzicologic
şi Bizantinologie, Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1974, p. 282, 288, 336.
7. Gh. Ciobanu, op. cit., studiul : Manuscrisele psaltice româneşti, din secolul al XVIII-Iea, p. 288.
8. Ibidem, studiul : Muzica bisericească la români, p. 336.
9. Şt. Meteş, Şcolile de muzică şi cîntare bisericească din Iaşi (1558) şi Bucureşti (1711—1823) şi
românii din Transilvania, în «Mitropolia Ardealului», an X (1965), nr. 7—8, p. 513.
10. Gh. Ciobanu, Manuscrisele psaltice româneşti din secolul al XVII-lea, în «Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1974, p. 290.
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•Cu privire la acest «Monument muzical» s-au făcut trei studii însoţite de transcri
eri muzicale, publicate în 1969 n , 197012, 1976 13. -în planul Editurii Muzicale pe anul
1979 este inclusă publicarea primului volum — documenta şi transcripta — din opera
lui Filotei sin Agăi Jipei.
Manuscrisul a fost cunoscut şi este amintit în diferite publicaţii de către :
C. Erbiceanu, Alexandru Luca, Nicolae Popescu, Badea Cireşanu, George Breazul, I.
D. Petrescu, Nicu Moldoveanu etc. Toţi aceştia datează manuscrisul cu anuil 1714 şi
nu cu 1713, anul real al scrierii manuscrisului stabilit de noi pe 'bază de argumente
şi documente 14.
Manuscrisul format 4° mic are 259 file (518 pagini). <E scris pe hîrtie numită
«turcească» (fabricată da Veneţia, însă fără marca fabricii) — mărunt, frumos, clar
şi îngrijit, titlurile şi iniţialele fiind ornate cu roşu ca şi majoritatea semnelor hironomice. Pe verso primei file se găseşte portretul lui Constantin Brâncoveanu,*desenat
frumos în negru şi verde iar deasupra «capului se vede Mîntuitorul Hristos apărînd
în nori. Portretul este închis într-un (frumos chenar de flori făcut în alb şi negru pe
fond verde. Titlul închis între două coloane şi cu bolta de deasupra lui sînt desenate
cu flori în negru, verde şi galben. Pe filele 6, 64 şi 114 se afdă cîte un ornament de
flori desenate în alb şi negru pe fond verde, iar pe fila 227, pe fond galben.
Manuscrisul lui Fidotei cuprinde aproape toate slujbele din timpul anului şi
anume : Catavasiile (fol. 8 r— 67 v), troparele, Condacele şi hvalitele fiecărui praznic
împărătesc; rînduiala utreniJlor şi a celor trei liturghii (ifol. 45 r— 56 v ); irmoase
veselitoare şi nişte polihronii şi cîntări în cinstea Domnitorului, Mitropolitului şi a
marilor demnitari (fol. 54 v— 58 r ) ; paraclisul (text fol. 61 r— 65 r ) ; O gramatică a
psaltichiei vechi, foarte sumară (fol. 68 r—70 v ); Anastasima (fol. 71 r— 113 r); Antologhionul (fol. 114 r— 226 v) şi Penticostarul (fol. 227 r— 255 v) sfîrşind cu «Rugăciunea
lui Filotei pentru Constantin Brâncoveanu» (fol. 225 v).
Din prefaţă (fol. 5— 7 v) aflăm că Filotei era român şi că a scris această carte
de cîntări «la înde m nul M itro p o litu lu i A ntim Iv ire an u l cu voia şi cererea a toată
Biserica şi a tot n o ro d u h .

Cartea a fost dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu, în timptil căruia
muzica psaltică a fost mult cultivată de psalţi renumiţi, autohtoni sau aduşi de către
domnitor din Constantinopol sau de la Muntele Athos.
După expresia lui I. D. Petrescu, Filotei Moşeşte în alcătuirea psaltichiei sale
«Cele mai curate izvoare ale vremii», astfel încît putem afirma cu certitudine că
opera sa are rădăcini adinei în tot secolul al XVII-lea, din care ne-a rămas un număr
apreciabil de manuscrise (circa 24) pe care »le-am cercetat şi am aflat izvoarele
de care s-a folosit Filotei în alcătuirea psaltichiei sale.
Cu puţine excepţii, cîntările cuprinse în manuscrisul lui Fidotei se conformează
canoanelor ehurilor bizantine. Uneori, Filotei a alcătuit cîntări «...mai prescurt, pentru
nezăbavă», iar alteori «pre glasul cel rumânesc, căci iaste mai lesne şi mai frumos»,
cum face cu «C anonul Floriilor», unde se abate cel mai mult de la canoanele greceşti.
GîntărMe lui Filotei, traduse, prescurtate, adaptate sau create de el personal,
s-au transmis pînă în cel de al treilea deceniu al secolului al XlX-lea, aşa cum va
reieşi chiar din cuprinsul acestui studiu. (Anexa nr. 1, 9, 10, 19—21).
11. Ms. rom. nr. 1106, de la Biblioteca Centrală Universitară— Cluj (legat în
carton îmbrăcat cu piele), este un A nastasim atar (căruia iîi lipseşte titlul) — scris,
înaintea anului 1745 — de 100 fol. (15 X 10 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi text în
limba română cu litere chirilice.
%

11. Sebastian Barbu-Bucur, Monumente muzicale, 'Filotei sin Agăi Jipei— prima psaltichie româ
nească cunoscută pină acum, în «Biserica Ortodoxă Română», LX XX II (1969), nr. 9—10,
Editura Insti
tutului biblic şi de misiune ortodoxă, p. 1062—1075.
12. Ibidem, în «Studii de muzicologie», voi. VI, Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucu
reşti, 1970, p. 99-134.
13. Idem, Elemente teoretice la Filotei sin Agăi Jipei — Gramatica muzicală, în «Studii de muzico
logie», voi. XI, Editura muzicală, Bucureşti, 1976, p. 175—229.
14. A se vedea cele trei studii mai sus citate, p. 1068, sub nota nr. 12, p. 116 subnota 15 şi
respectiv, p. 177.
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Pe fol. 105 v f Szabo Attila — prof. univ. de filologie maghiară din Cluj — scrie
cu creionul: «în 1745 cartea a aparţinut preotului ref/ormat/ din Abrud Kismâjne
Gyorgy», după care urmează o ştampilă cu : «Erdelyi M-uzeum Konyvtara» (Biblioteca
Muzeului din Ardeal).
•însemnări ulterioare găsim şi pe coperta I v : ,,Kat xoBe auv xoîc aXoiS NrAoXaoo
^aXxou tou Ă710U ’lwavvou xou ey, Booy,oope<moo,, «Şi aceasta, printre altele (cărţi), este
a lui Nicolae Psaltul de la (biserica) Sfîntul Ioan din Bucureşti» 15.
Puţin mai jos, pe aceeaşi copertă, găsim din nou o însemnare (în limba română
cu litere chirilice indicînd posesia), foarte greu descifrabilă (coperta fiind deterio
rată), conţinînd anul 1777 : «Acest Anastasîmătaru estă alu lui Gheorghe cari... preot
(?)... Sfîntul Ion... deruit de dascăl în -anul dela XC la a. ps. p. o. z.» (1777 n.n.).
Pe vorsatz-ul primei coperte o etichetă conţine următoarele : wErdelyi Muz(eum)
Egyl(elet) Kerizattâr II A. 22 szâm», «Uniunea muzeelor din Ardeal, manuscrisul II
A. nr. 22; iar mai jos notiţa : «Meşteşugul glasurilor (suitoare), şi coborîtoare a Psalti(chiei), Moldovan Gergely Mikala». (Mikala *= Micloş — Nicolae).
Sînt albe filele 100 r— 104 r şi *105 r; între fol. 98— 99, o filă este nenumerotată;
între fol. 2— 3 şi 66— 67 este clte o filă tăiată de la cotor, iar .între 90—91, două.
Manuscrisul este scris în întregime în limba română, în afară de şase cuvinte,
care sînt în limba slavonă şi anum e: EAdjKtHiHAc1® — fericirile (fol. 17 v), gl. IV, V, VII
şi VIII, după cum urmează : ««începutul lui m«tbcptuh glas» (fol. 39 r), «începutul lui
n^TUH glas» (fol. 67 v) şi «începutul lui c«aa\
uh glas» (fol. 48 v), «începutul lui w c m îj K
glas» (fol. 75 r), iar la ifol. 97 r citim : /«Aici scriem stihurile noAo»<fir(ocnoA)H Pune Doamne.
La început manuscrisul are o propedie (fol. 1— 5 v) cu in c ip itu l: «începutul...
semnelor meşteşugului psaltichiei, al glasurilor celor suitoare şi celor pogorîtoare
al trupurilor şi al duhurilor şi a toată darea îndemină şi «urnirea (sic) carea s-au
alcătuit întrînsa de cei vechi şi noi făcători cari după vremi s-au arătat». Cu foarte
mici deosebiri — pe care le vom reliefa cu alt prilej — seamănă întru totul cu cea
a lui Filotei sin Agăi Jipei (prima propedie în limba română). înainte de «troparul
lui Hrisafi către ucenici» — care este puţin modificat faţă de cel tradus de Filotei
— găsim un .tropar «al ucenicilor către precista» şi altul «cătră toţi sfinţii», cu inci
pitul : «sfinţii toţi ajutaţi-m ca să învăţ...», gl. VI şi foarte scurte (ambele tînsumînd
cinci rînduri şi jumătate).
în rest, manuscrisul este ifn Anastasim atar — cum citim şi la fol. 6 r : «înce
putul... stihirilor învierii glasurilor...» — ce cuprinde slujba vecerniei şi utreniei de
sîmbătă seara pentru toate cele opt glasuri, fiecare glas avînd la Doamne strigat-am :
7 stihiri, slavă şi acum dogm atica ; la stihoavnă : p. 4 stihiri slavă şi acum bogorod ic in a ; Ia h v a lite : Toată suflarea..., Laudaţi pre el..., 8 stihiri (gl. I are şi prima ^
stihiră de la fericiri, Pentru m încare s-au scos din rai..., fol. 16 v — pe care n-o găsim
la Filotei), după cum urmează: gl. I fol. 6 r— 17 v ; gl. II fol. 18 r— 29 r ; gl. III fol.
29 r— 39 r ; gl. IV (HtTBcpTufi rAdc) fol. 39 r— 48 v ; gl. V (iiatuh rAdc) fol. 48 v— 59 v ; gl.
VI fol. 59 v— 67 r ; gl. V II (ccamuh rAdc) fol. 67 v— 75 r ; gl. VIU (wcaujh rAdc) fol. 75 r—83 r.
între fol. 83 r— 92 r sînt scrise eotinalele sau voscresnele (fol. 83 r) cu indicaţia:
«începutul... celor 11 stih(iri) ale evangheliilor voscresne: Cuvintele (...) sînt făcut(e) de prea Înţeleptul Leon, iar meşteşuguil glasurilor (...) Ioan Klikeos».
De la Voscresnele a IV-a, a V-a, a Vl-a şi a VII-a (fol. 86 r— 90 v) lipteşte textul
de sub notele muzicale, iar cele două file tăiate dintre fol. 90—91 (menţionate mai
sus) cuprindeau începutul eotinalei ia VlII-a, eotinala sau voscreasna a IX-a şi înce
putul voscresnei a X-a.
între fol. 92 r— 97 r sînt scrise: Doamne strigat-am şi să se îndrepteze..., cu
indicaţia : «Aici scriem kekragariile pre opt glasuri» şi stihurile «Pune Doamne strajă
gurii mele», numai text (fol. 97 r—98 v). Urmează apoi troparele A stăzi m întuirea
lu m ii s-au făcut..., gl. IV (fol. 98 v) şi înviat-ai din m orm înt, gl. V III (fol. 99 r), Slavoslovie (fol. 99 r—v) şi axion (fol. 104 v) toate numai text.
■
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■

■
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15. Verificarea şi corectarea traducerii textelor greceşti din această lucrare a fost făcută de către
cercetătorul Mihail Carataşu de la Biblioteca Academiei R. 5. România — secţia manuscrise, căruia îi
aducem mulţumirile noastre şi pe această cale.
16. Şi acesta românizat : Blajeniile.
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Cercetînd Îndeaproape cintările acestui Anastasimatar şi comparîndu-le — piesă
cu piesă şi notă cu notă — cu cele din A nastasim a lui Filotei sin Agăi Jipei (fol.
71 r— 113 v) constatăm identitate aproape absolută (Anexa nr. 1 ).
III. Ms. rom. nr. 4305, din
Biblioteca Academiei R. S. România, este cea de a
treia carte cu note muzicale bizantine şi cu text în limba română (cu litere chirilice),
cunoscută pînă acum (pe teritoriul României, terminată de scris la 1 august 1751 de
către Ioan sin Riadului Duma Braşoveanu 17.
într-un chenar frumos, cu flori negre şi roşii este scris titlu l: «Psaltichie rom â
nească care cuprinde intru isine..., 'aşezate cu meşteşugul psaltichiei pre glasurile
greceşti, în zilele prea luminatului Domn Ioan Grigorie Ghica Voevod, păstorind în
•arhierescul scaun al Mitropoliei... chir Neofit, la anii de la facerea lumii 7259, iar
de la Hristos 1751 luna lui August, 1 dni».
Manuscrisul lui Duma este foarte voluminos (678 p.), cuprinzînd aproape toate
slujbele din timpul anului şi anume: titlul, prefaţa şi versurile (fol. I r — 3 v ); Propedia (fol. 4 r— 7 r ) ; Anastasima (fol. 9 r— 56 v ); Antologhiul stihirar (fol. 57 r— 170 r) ;
Penticostarul stihirar (fol. 170 r— 196 v ) ; Triodul stihirar (fol. 197 r— 266 v ) ; Catavasieroil (fol. 272 r— 307 r) şi Liturghierul (fol. 311 r— 339 v).
Pecetea mitropoliei imprimată pe fiecare filă a manuscrisului, un fel de «ex
libris» al vremii, ca şi faptul că provine de la Administraţia Casei Bisericii18, ar-putea
duce la presupunerea că manuscrisul a fost copiat la Bucureşti — şi nu la Braşov,
cum afirmă N. M oldoveanu 19 — din îndemnul şi pentru mitropolitul Ungrovlahiei,
Neofit, poate chiar la reşedinţa acestuia. Sistemul de notaţie din această psaltichie
este cel cucuzelian, iar textul cântărilor este redat într-o traducere poetică frumoasă,
care s-a menţinut pînă azi in cărţile de cult.
Studiind comparativ — piesă cu piesă — manuscrisul- lui Filotei şi cel al lui
Duma, constatăm -în primul rînd identitate absolută la majoritatea cîntărilor cu
prinse în cele două psaltichii, aşa cum am (demonstrat într-un studiu separat20.
Similitudinea manuscrisului lui Duma cu cel .al lui Filotei — după care a fost
copiat — este atît de mare, încît la fol. 335 v şi 339 v în manuscrisul ‘lui Duma găsim
pînă şi numele lui Brâncoveanu din manuscrisul lui Filotei (fol. 67 v şi respectiv
225 v), cu toate că Duma îşi scrie manuscrisul pe vremea domnitorului Ioan Grigore
Voievod şi a Mitropolitului Neofit.
Diferenţele se mărginesc la lipsa unor semne fără importanţă (la Duma mai
ales) ca : tromicon, piasmă, paraclitichi, lyghisma etc., în genere semne hironomice.
Duma, la copiere, a omis, după cum a şi putut să adauge de la sine vreun semn,
nealterînd prin aceasta cu nimic identitatea absolută a cîntării respective.
între cele două psaltichii există şi deosebiri în sensul că manuscrisul lui Duma
este mai complet decît cel al lui Filotei.
Filotei are în plus faţă de Duma : Anixandarele — lui Iosif monahul de la
Neamţ — la începutul manuscrisului (scrise mai tîrziu de altă mînă şi introduse
în manuscris către sfîrşitul sec. al XVIII-lea) ; roata glasurilor din propedie ; o stihiră de la stretenie, o doxologie (fol. 44 v— 45 v), Sfinte Dumnezeule, Cîţi în Hristos
şi Crucii Tale de la Liturghie (fol. 45 v— 47 v).
Duma, faţă de Filotei, are în plus: C in tările T riodului (fol. 197 r— 266 v ) ; Polieleul, Robii D om nului şi Doxologia (fol. 300 v— 307 v), ambele scrise — ca şi o parte
din Cintările Triodului (fol. 216 r— 266 v) — fără mărturii şi ftorale şi fără unele
semne hironomice; Heruvicele lu i H risafi (fol. 311 r— 314 v) — gl. II, III, V, VII,
V III; un număr de şase pricesne (fol. 314 r— 316 r), precum şi tereremurile de la
stihirile : «Pre izvorul (fol. 325 r-v), în cuptorul (fol. 325 v— 326 r), Cela ce eşti în ceruri
(fol. 326 r-v), La M untele Sinai (fol. 327), M îin ile întinzîndu-şi D aniil (fol. 327 v), S-au
cutremurat noroadele (fol. 328) şi M uziceştile organe (fol. 330 v— 332 v).
17. A se vedea şi Gh. Ciobanu, art. cit., p. 290—291.
18. Pe coperta interioară de început a manuscrisului scrie : «De la Administraţia Casei Bisericii cu
adresa nr. 42450 din 12 sept. 1915».
19. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, Izvoare ale cintării psaltice in Biserica Ortodoxă Română (teză
de doctorat), Editura Institutului Biblic şi de misiune ortodoxă, Bucureşti, 1974, p. 94.
20. Sebastian Barbu-Bucur, Ioan sin Radului Duma Braşoveanu, în «Studii de muzicologie», voi. X,
Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1974, p. 161—221.
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Stabilind asemănările şi deosebirile dintre cele două manuscrise, conchidem că
Ioan Duma a cunoscut şi alte manuscrise psaltice ale lui Filotei, manuscrise care nu
ni s-au păstrat sau pe care încă nu le-am descoperit.
Identitatea absolută a majorităţii cântărilor din cele două manuscrise duce la
concluzia că Duma a cunoscut manuscrisul original al lui Filotei, sau cel puţin o
copie a acestuia — prin intermediul primului său dascăl Şărban «Protopsaltul Ţării
Româneşti» — şi că muzica psaltică din epoca lui Brâncoveanu, tradusă, adaptată,
prescurtată sau creată de Filotei, a fost menţinută şi întrebuinţată în Ţara Româ
nească şi la Braşov, unde a funcţionat Duma, cel puţin pînă la jumătatea secolului,
al XVIII-lea, cînd o copiază şi Duma, unele cîntări transmiţîndu-se pînă în cel de
al treilea deceniu al secolului XIX, aşa cum va reieşi chiar din cuprinsul acestui
studiu.
•

•

IV. Ms. gr. rom. * nr. 146, din Biblioteca Academiei R. S. România, secolul al
XVIII-lea 21 (legătură nouă în pânză), este un A ntologhion, (căruia îi lipseşte titlul),
de 109 fol. (23 X 16 cm), cu notaţie cucuzeliană (şi de tranziţie spre cea hrisantică,
cîteva file fol. 36 v— 38 v) şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu
litere chirilice, provenit din Biblioteca episcopului Dionisie de la Buzău şi dăruit
Academiei de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei publice în şedinţa din 17 septembrie
1897 cu seria E, nr. 56872 ca şi mss. gr. rom. nr. 133 şi 158.
Manuscrisul este alcătuit din fragmente serise de mai multe mîini.
Din fol.
12 r— 19 v şi 69 v— 72 v lipsesc: autorul, glasul, literele mari, iniţiale de
la începutul
cîntărilor, mărturiile, ftoralele şi o parte din semnele hironomice, iar
la fol. 69 r lipsesc în plus şi cuvintele de sub note.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Două doxologii, Slavă ţie celui ce ne-ai arătat... (fol. 16 r— 19 r) cu lipsurile
mai sus amintite ;
— Primele două stihiri de la vecernia de sîmbătă seara, gl. I : R ugăciunile noas
tre..., şi în c o n ju ra ţi noroadelor..., {fol. 59 v).
Din punct de vedere muzical, cântările româneşti din acest manuscris fac legă
tura între prima etapă — a românirii cântărilor eclesiastice din ţara noastră — cea
a lui Filotei
şi cea de a doua, a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Monahul de la
Neamţu. (Anexa nr. 2— 3).
V. Ms. gr. rom. nr. 91, din Biblioteca Muzeului Oltenia-Craiova (legat în carton
îmbrăcat în piele), este un A nastasim atar t Liturghier, scris în secolul al XVIII-lea,
de 113 fol. (16X11 cm.) cu notaţie cucuzeliană şi text în limba greacă medievală
şi în limba română cu litere chirilice avînd la început' o propedie cu incipitul :
«'Ap^Y) auv 0eâj ayiw tcov aY](xa5icov Ttjs
TeXv?]s...» «începutul... semnelor meşte
şugului psaltichiei...».
-Toate ctintările din acest manuscris sînt în limba greacă, în limba română fiind
doar o foarte sumară propedie de numai trei pagini (fol. 2 r— 3 r), mai lungă fiind
cea scrisă în limba greacă (fol. 5 r— 9 v -f 12 v).
VI. Ms. rom. gr. nr. 3, din Biblioteca Mînăstirii Neamţ(legat în carton cu
piele la colţuri şi cotor care este cariat), este o psaltichie din cea de a doua jum ă
tate
a secolului al XVIII-lea (căruia îi lipseşte titlul), alcătuită din Propedie şi Heruvico-Chinonicar, de 88 fol. (16 X M cm.)f cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea
hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice.
între fol. 8—9 este intercalat EIPM OAOITON IIE P IE X O K ...{Irmologhion care
cuprinde...) de 260 pagini (text), tipărit în limba greacă la anul 1811...
E K A 0 2 I2 IIPQ H
(ediţia I-a).
Numerotarea 'este făcută mai tîrziu cu creionul.
Sînt albe filele: 1 , 4 v, 8 v ; 10 v, 15— 17, 20 v— 23 v, 39 vf 45 v— 47; 64 v—65,
67 v— 81 r, 83 v — 88 r.
* Vom păstra în continuare formularea : «Ms. gr. rom.», pentru manuscrisele care sînt trecute în
fondul grecesc şi «Ms. rom. g r pentru cele care sînt in cel românesc.
21. Constantin Litzica, op. cit., p. 216.
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La fol. 15 r scriitorul acestui manuscris încearcă să dea o explicaţie filozoficoteologică tereremurilor : «Iubiţii -mei voiesc să ştiţi că cratemile ce să numesc gîntare
(?) anena (?), va să zică după limba piiticiască, o împărate, iar mai pre înţăles să
zice o împărate Hristoase, iar celelalte kratimi ci să cîntă cu teriret va să zică
cîntare ce curge (subl. n.), iar mai pre înţăles, oomule păzeşteţi ‘sufletul tău
că
lumea aceasta trece».
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— O foarte scurtă Propedie (fol. 2 r— 5 v) cu in cip itu l: «începutul, mijlocul şi
adunarea tuturor sămnelor ison este, că fără de acest ison nu să îndreptează glasul» ;
— Troparele Iată mirele vine în m iezul nopţii..., şi C înd slăv iţii ucenici..., , gl.
V III (fol. 62 r— 64 r) care se cîntă «în lune saptămîn(ii) patimilor la denie».
Din puiiot de vedere muzical aceste două tropare sînt scrise în stilul care s-a
impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cântărilor eclesiastice din
ţara noastră, aceea -a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul de l-a Mănăstirea
Neamţu.
VII. Ms. gr. rom. nr. 158, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în
carton îmbrăcat în piele) este un A nastasim atar + Liturghier (căruia îi lipseşte
titlul), de 312 fol. (16 X 11 cm.) cu notaţie cucuzeliană şi text în limba greacă medie
vală şi în limba română cu litere chirilice, provenit din biblioteca episcopului Dionisie de la Buzău şi dăruit Academiei de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei publice
în şedinţa din 17 sept. 1897 cu seri'a E nr. 56872, ca şi mss. gr. rom. nr. 133, 142
şi 146.
In «Catalogul manuscriptelor româneşti», C. Litzica22, şi după el şi N. Moldo
veanu 23, îl trece ca fiind din secolul al XVTII-lea. întrucât manuscrisul cuprinde şi
cîntări alcătuite de către ,,Kup ixi/}X(a)Xâxe ’IiaatoT^]» (Mihalache Ieşeanul n.n.) credem
manuscrisul a fost scris în ultimele trei sau patru decenii ale secolului al XVIII-lea.
Sînt albe filele: 20 r—23 v, 80 v—81 v, 136 r— 137 v, 174 v— 175v, 217 r—v, 250 r—
251 v, 256 v— 259 v, 302 v— 303 v, iar la fol. 174 r şi 311 v— 312 r notele muzicale nu
sînt însoţite de text.
între fol. 2 r— 16 r sînt scrise marginal foarte multe mici fragmente, ca vari
ante diferite ale melodiei, sau rîndului melodic din dreptul căruia este scris.
Pe fol. 256 r — în limba română cu litere chirilice — citim : «Din cărţile mele
(1)791 Ianake».
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
•în limba română sînt scrise toate stilurile polieleului Robii Dom nului..., gl. IV
(fol. 62 v—69 r).
Din punct de vedere muzical acest polieleu este scris în stilul care s-a impus
în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesiastice din ţara
noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul— Ieşeanul şi Iosif Monahul de la M ănăs
tirea Neamţ. (Anexa nr. 4).
VIII. Ms. rom. gr. nr. 22192A; din Biblioteca Academiei R. S. România (legă
tură nouă în carton cu pînză la cotor şi colţuri ce păstrează şi coperta veche de
piele maron bogat ornamentată pe margini, avînd în mijloc pe coperta I-a un medalion
cu Crist, iar pe cea de a doua răstignirea cu Maica Domnului în dreapta şi Sf. Ev.
Ioan în stînga), este un stihirar (căruia îi lipseşte titlul), de 339 fol. (15 X 10 cm.),
cu notaţie cucuzeliană şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere
chirilice, provenit din -biblioteca episcopului de Rîmnic, Ghenadie Enăceanu şi dăruit
Academiei de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei publice cu seria A nr. 66724 din
8 decembrie 1901, în şedinţa din 1 noiembrie 1902.
Manuscrisul cuprinde slujba din perioada Mineiului (fol. 8 r— 268 r) şi a Penticostarului (fol. 269 r— 337 v) — aşa cum citim la fol. 8 r : «începutul cu ajutorul lui
D(u)mnezeu al Slavelor stihirarelor, al mineiului şi al penticostarului începîndu-se
de la luna lui Sept(embrie) pînă la sfîrşitul lunii lui av(gust)».
22. Constantin Litzica, op. cit., p. 217.
23. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 93.
24. A se vedea şi Gheorghe Ciobanu, op. cit., p. 291.
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La început, manuscrisul cuprinde (scris de altă mînă şi în limba greacă) Kegragariile (fol. 1 r— 5 v), iar din liturghia Sfîntului Ioan Hrisostom, Sfinte Dumnezeule,
Aliluia (fol. 5 v— 7 v) şi două Heruvice.
în rest (fol. 8— 339), manuscrisul (grafiat în întregime în limba română), cu
conţinutul mai sus amintit, a fost terminat de scris la anul 1767, iulie 4, de către
Constandin Ftori psalt al Episcopiei Rîmnicului, ucenic al dascălului Constandin din
aceeaşi episcopie, cum găsim scris la sfîrşitul manuscrisului (fol. 338 r) : «Scrisu-s-au
aciastă psaltichie cu prea/înf(r)umuseţate cîntări, de mai micul şi / plecatul între cîntăreţ(i) Ko'nstandin/vto(ri) psalt al episcap(iei) Rîm/nicului / ucenic dasc(ălului) Konstan/din al aceştii Episc(opii) şi sau săvârşit la/luna lui Iul(ie) 4,
(1767 n.n.).
Deci şi eu cu/cucernicie vă rog cîţ(i) vă veţi întîm/pla a cînta pre aciastă sf(ă)ntă
carte/bucuraţi-vă în Domnul şi ori ce gre/şală veţi afla ori în glasuri sau în cu/vinte,
cu duhul blăndeţelor îndreptaţi/nepripindu-vă a ne pune (în ponos şi d(u)mne/zeul
păcii să fie cu dragostea voastră a/co(pe)rindu-vă greşalele că mult greşim toţi/
cu totul plecat Konst/andin/ vt(ori) psalt epis'co(piei)».
Fila 276 este numerotată de doiiă ori, pe fol. 7 un chinonic duminical are
adăugat şi textul slav, iar între folio : 121— 122, 134— 135, 202—203 şi 275—276 sînt
tăiate cîte o filă.
Acest Antologhion prezintă o deosebită importanţă pentru muzicologia româ
nească, întrucît ne dezvăluie faptul că manuscrisul lui Constandin Ftori psalt (uce
nicul dascălului Constandin — care la rîndul său fusese ucenic al lui Şărban Pro
topsaltul) este o copie identică a unei părţi însemnate din."manuscrisul lui Filotei
sin Agăi Jipei şi anume a «Antologhiului stihirar» (fol. 114 r— 226 v) şi a «Penticostarului stihiraT» (fol. 227 r— 253 r), micile deosebiri, privind numărul puţin mai restrîns al cîntărilor din manuscrisul lui Constandin, aşa cum vom arăta într-un studiu
separat. Cu aceasta se dovedeşte faptul semnificativ pentru noi că şi-n a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea se cîntau cintările lui Filotei şi se vor mai cînta
încă pînă în cel de al treilea deceniu al secolului al XlX-lea, aşa cum va reieşi
chiar din cuprinsul acestui studiu.
IX.
Ms. gr. rom. nr. 4947, din Biblioteca Centrală de Stat (legat în lemn îmbrăcat
cu piele, chenar presat şi urme de închizători), este un Heruvico-Chinonicar (plus
Kratimatar, două polieleie şi cîteva cîntări la Liturghie), de 421 fol. (20 X 15 cm.), cu
notaţie cucuzeliană şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere
chirilice şi greceşti, scris în Ţara Românească la anul 1785 de către Ioan Psaltul, cum
citim la fol. 259 v jos: « ’EYpacp'f) Ttap’ljJioO ’looavvoo ^(aX)TOu xou dcfxapxcoXou eîc xou? .1785
Noefx^ptoo y.a —21» «S-a scris (această carte) de către mine Ioan psaltul în anul 1785
noiembrie 21 ».
Pe vorsatz-ul primei coperte este o ştampilă care ne arată posesia : «România,
şcola(sic) şi biblioteca Arhimandrit Chiriac Neculau din Comuna Vînători Neamţu».
Manuscrisul este scris (foarte frumos şi îngrijit) de o singură mînă şi cu intere
sante ornamente florale la folio: lr , 118r, 194 r, 260 r, 367 r, 396 r.
Sînt albe filele: 114 v— 117 v şi 127, fila 51 este numerotată de două- ori, iar
fol. 177 şi 418 v— 419 sînt scrise fără semnele hironomice care de obicei se scria,u cu roşu.
Aproape toate cintările au autorul trecut la început, iar un număr mare de
cîntări cu text grecesc au titlul grafiat cu litere chirilice şi în româneşte, dovadă că
Ioan Psaltul, autor de cîntări şi copietor, era un român care nu ştia bine greceşte.
Astfel citim: «Facere lui Kup AndCTdCH Ac Ad Adpcd25 (fol. 147 v, 238 r, 242 v şi 246 r) ;
«Facere lui A<*A\dcvJnoc MondXoc de la sfîntulu Munte de la Iviru» (fol. 148 v ); «Facere
lui Damianu Monah» (fol. 157 r ) ; «Facere lui ITexpw Bepev.eT» (sic) (fol. 159 v şi 174 r) ;
«Frumoase, facere Kop/Avaaiaaiou 'Iepsos» (fol. 164 v); «Facere lui jji o p a t x o ? » (fol.
180 r); «Facere lui Kup Ahaomh IIpewtSa’k (fol. 229 v).
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limbai română — cu titluri în limba greacă -— sînt scrise :
—
„Xepovffiv.â noi^jjJLa v.up KopiXou apXiepeou Tuvoo26 iJE.za<ppaaj}£v zabi izap'ifiou
'Icaâvvou â{jLapx(oXouu . «Heruvic, compunerea lui kir Kiril arhiereul de (insula) Tinos,
tradus de mine Ioan păcătosul gl. IV (fol. 21 r— 22 r ) ;
25. Larsa = Larisa = Capitala Tesaliei.
26. Tinos = Insulă în Marea Egee cu o foarte veche mănăstire.
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— Heruvic «ITo(^(i.a y.6p 'Iepe^ia tpaXxou (JL£xa<ppaa$ev'*] zabe Ttap' ejjloD ’lcoavvoo YjXos I»,
«Compunerea lui Kir Ieremia 'Psalt(ul) tradus de mine Ioan, gl. I» (fol. 26 r—27 r ) ;
— Heruvic gl. VI (fol. 28 r— 29 r ) ;
— Heruvic «IToi^«xa y.6p ’lepejxta fxovaXou fjt.£xa<f>pot(jfrEv xa5e 7rctp’e,ao0 ’ Icoavvoo rjXos
«'compunerea lui Kir Ieremia Monahul, tradus de mine Ioan, gl. VII», (fol.
31 r— 32 v) ;
Heruvic «noi^fxa y.6p Ilexpou Ao(jiaxr/„ou yjXos

’lcoavvoo»,«Compu

nerea lui Kir Petru Domesticu, gl. VIII, adăugit de Ioan» (fol. 33 v— 35 r);
— Heruvic «ITotyjjjLa y.up Niy.oXaoo [Aexa<ppaa$EV' ’lwavvou t]Xos

» «Compunerea

lui Kir Nicolau tradus de Ioan, gl. III», (fol. 35 r— 36 r) ;
Heruvic «jJiexacppaaMv xa&e Tiap* ejjiou ’lwavvou ajJiapxtoXoo tjXos „j}\\ » «tradus de
mine Ioan păcătosul, gl. II» (fol. 36 r— 37 r ) ;
—

K oivovr/.o Tzoirm<x y.6p KopYjXoo ĂpXt£p£Oo Tuvoo (j.£xacppaa^£v xorâs Tiap* efxoO ’ lw avvoo

a[jiapx(oXou ‘rjXo?

n9

Kinonic (Lăudaţi n.n.), Compunerea lui kir Kiril arhiereul de Tinos

tradus de mine Ioan păcătosul, gl. V, (fol. 38 v— 39 v ) ;
— Ceea .ce eşti mai cinstită..., gl. IV, (fol. 259 r).
Din punct de vedere muzical, cîntările româneşti din acest manuscris sînt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor
eclestiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
de la Mînăstirea Neamţ.
X.
Ms. rom. gr. nr. 3210, din Biblioteca Academiei R. S. România, este un mic
A ntologhion (căruia îi lipseşte titlul), scris de protosinghelul Naum Rîmniceanu în
anul 1788, cum găsim -într-o notiţă în limba greacă 27 (de la sfîrşitul manuscrisului
fol. 61 v), făcută în Mănăstirea Hodoş-Bodrog 28.
Nu ştim dacă, la venirea sa în Banat, Naum avea sau nu scrisă această psaltichie.
Fiind un mare patriot şi apărător al Ortodoxiei, nu este exclus ca el să fi plecat
înarmat cu ea de la Hurezu (unde era pînă cînd a început răsmeriţa între turci, ruşi
şi nemţi — 1788) sau să o fi scris chiar aici, pentru nevoile locale, tocmai cu scopul
de a promova cîntarea psaltică în aceste părţi ale ţării.
în orice caz, putem conchide că Naum a cultivat muzica psaltică în aceste locuri,
unde -a rămas şapte ani, dacă ţinem seama de circumstanţa că prima datare a manus
crisului corespunde cu anul venirii lui la Hodoş-Bodrog şi, mai alesc de faptul că şi
datările ulterioare ca şi însemnările personale de pe acest manuscris, aparţin perioa
dei de bejenie.
Manuscrisul dăruit Academiei de C. Erbiceanu — format mic, 12 X 16 cm., 61 file,
cu o legătură defectuoasă (pînza la cotor şi carton foarte pătruns de carii) — este
scris foarte mărunt, cu text românesc (cu litere chirilice) şi grecesc şi cu notaţie cu
cuzeliană. Majoritatea însemnărilor sînt în limba greacă. Titlurile, indicaţiile de glas,
mărturiile, ftoralele şi semnele hironomice sînt scrise cu roşu. Literele mari iniţiale
(de la începutul fiecărei cîntări) şi cite un frontispiciu sau vignetă sînt ornamentate
cu roşu ori cu verde. Lipsesc literele mari iniţiale greceşti (E.T.L.M.D.P.K.Z.A.A,A.)
de la evloghitarii (fol. 24 r— 26 v).
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă, zece pagini avînd
numai text (fol. 10 v, 22 r, 27 r— 29 v, 59, 60 r, 60 v— 61 r).
în limba română sînt scrise :
27. A se vedea şi Gheorghe Ciobanu, op. cit., p. 291—292.
28. Hodoş-Bodrog — veche denumire a satului Bodragu-Vechi, corn. Pecica, jud. Arad.
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— O scurtă propedie (fol. I r — 10 v) cu in cip itu l: «Începutul... semnelor meşte
şugului psaltichiei, al glasurilor celor suitoare şi celor pogorîtoare, al trupurilor şi al
duhurilor şi a toată darea îndămînă şi urmarea, care s-au alcătuit într^însa de cei
vechi şi cei noi făcători, carii după vreme s-au arătat» 29;
— «Troparul lui Hrisafi către ucenici», gl. I (fol. 8 v), identic cu cel tradus de
Filotei (70 v);
— La Acatistul Precistei, tropar, gl. V III xo 7tpoaTâX$ev (cel stabilit): «Porunca
cea cu taină...» (fol. 31 r— 32 r), identic cu cel din Filotei (fol. 18 r) şi Duma (fol. 280 v ) ;
— «La sf. şi marea Joi Heruvic şi priceasnă» : C inei tale cei de taină..., gl. IV,
(fol. 32 r— 33 r), identic cu cel din Filotei (fol. 50 r) şi Duma (fol. 317 r);
— «La Sîmbătă cea mare Heruvic» : Să tacă trupul..., gl. V (fol. 33 r— 34 V), iden
tic cu cel din Filotei (fol. 50 r) şi Duma (fol. 317 v ) ;
— «întru aceeaşi sîmbătă priceasnă»: Sculatu-s-au..., gl. I (fol. 34 v— 35 v), iden
tic cu cea din Filotei (fol. 50 v) şi Duma (fol. 318 r ) ;
— Stihira : îm părăteasă prea cîntată iecioară..., (fol. 58 v), gl. IV (neterminată),
identică cu cea din Filotei (fol. 59 r) şi Duma (fol. 328 v).
iîn afară de aceste cîntări româneşti, manuscrisul lui Naum conţine şi cîntări
greceşti, cum ar fi de pildă Ziua învierii (fol. 12 x— 14 r) şi Evloghitariile (fol. 24 r—26 v),
pe care le găsim în secolul al XVII-lea (ms. gr. nr. 102, fol. 108 şi respectiv 119) şi
pe care Filotei — cu şapte decenii şi jumătate mai devreme — le-a tradus în limba
română, păstrând întocmai linia melodică cu care au circulat versiunile iniţiale, astfel
încît din punct de vedere muzical cintările acestui manuscris sînt scrise în stilul
care s-a impus la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea.
Mamuscrisul are o deosebită valoare istorică şi documentară, dovedind prin
conţinutul său că Naum a cultivat — nu numai în Ţara Românească ci şi în Transil
vania şi Banat — aceeaşi muzică pe care o promovaseră Filotei sin Agăi Jipei în Ţara
Românească la începutul secolului al XVIII-lea, Bucur Grămăticul — la Sîmbătă de
Sus, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea şi Ioan Duma în Braşov şi Ţara Bîrsei,
în a doua jumătate a aceluiaşi secol30.
XI.
Ms. rom. gr. nr. 2371 31, din Biblioteca Academiei R. S. România (legătură
nouă în carton şi pînză neagră), este un Heruvico-Chinonicar (căruia îi lipseşte titlul),
de 128 fol. (1 3 X 9 cm.), cu notaţie cucuzeliană (fol. 1— 117, scrise în cea de a doua
parte a secolului al XVIII-lea) şi de tranziţie spre cea hrisantică (fol. 118— 128, scrise
la începutul secolului al XlX-lea) şi text în limba greacă medievală şi în limba'
română cu litere chirilice, dăruit Academiei de «S. Iamovici, Iaşi, str. Şcola de artă 3,
la 8 mai 1903».
La fol. 9 r găsim notiţa : «Să să ştie de cînd m-aim cununat 1831, 28 dek(embrie)»,
la fol. 9 v încercări de condei fără importanţă, iar fila 126 v este albă.
Majoritatea cântărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
•în limba română sînt scrise :
— «A triia stare a polieleului, facere lui Kir Ion Prale», V a v ilo n u l aliluia ; La
#

riul VavHonului...,

tjXoc

(fol. 118 v— 124 r ) ;
9

— «Tropariul» de la acatist: Porunca cea cu taină..., gl. V III (fol. 124v— 125r),
identic cu cel din Filotei (fol. 18 r) şi Duma (fol. 280 v ) ;
— «Tropariul» (care se cîntă Joi şi Vineri în săptămîna mare) C în d slăv iţii uce
nici..., gl. V III (fol. 125 v— 126 r), ga(ia) ca de la ni(do), identic cu cel din Filotei
(fol. 24 v) şi Duma (fol. 285 v— 286 r) îşi
— Tropariul (ce se cîntă luni, marţi şi miercuri în săptămîna mare), Iată mirele...,
gl. V III (fol. 127 v— 128 r), care seamănă puţin cu cel'din ms. gr. nr. 142 (fol.-17 r— 18 r)
unde găsim indicaţia : pXaXiy.a.
29. Menţionăm că propedia lui Naum' este identică cu cea a lui Filotei şi Duma, cu deosebirea că
«la Naum (fol. 10 r) apar în plus, faţă de Filotei şi Duma — pentru prima oară, în limba română, schim
bările celor opt glasuri în chipul copacului».
30. A se vedea, Sebastian Barbu-Bucur, Naum Rimniceanu, în «Studii de muzicologie», voi. IX,
Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1973, p. 146—194.
31. Este trecut în fondul de manuscrise româneşti.
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Din punct de vedere muzical, cintările româneşti din -acest manuscris sînt etero
gene, Porunca cea cu taină, Cînd slăviţii ucenici şi Iată mirele, aparţinînd primei
etaipe a românirii cîntărilor eclesiastice, aceea a Lui Filotei sin Agăi Jipei, iar La rîul
Vavilonului, celei de a doua etape, aceea a autorului acestui polieleu.
XII. Ms. gr. rom nr. 142, din Biblioteca Academiei R. S. România (legătura nouă,
în carton îmbrăcat în ,pînză), este un A nastasim atar (căruia îi lipseşte titlul), de 65 fol.
(18 X 12 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi text în limba greacă medievală şi în limba
română cu litere chirilice, provenit din biblioteca episcopului Dionisie de la Buzău
şi dăruit Academiei de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei publice în şedinţa din 17 sep
tembrie 1879 ou seria E nr. 56872, ca şi mss. gr. rom. 158, 133 şi 146.
în «Catalogul manuscriptelor», C. Litzica 32 îl trece ca fiind din secolul al XVIIIlea, iar N. M oldoveanu33, din secolul al XVII-lea chiar. Notaţia, şi mai ales stilul
cîntărilor româneşti din acest manuscris, ne face să conchidem că manuscrisul a fost
scris .în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea.
Manuscrisul este scris de mai multe mîini şi pe hîrtie diferită (fol. 3— 10 r,
19 r— 36 v şi 43 r— 55 v de o mînă, fol. 13— 18 de altă mînă şi 59 r— 61 r, de cea de
a treia mină).
Sînt albe filele : 1— 2, 10 v— 12 v, 37— 42, 56— 58, 62— 65 r.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Kegragariile (Doamne strigat-am şi Să se îndrepteze) pe cele opt glasuri, care
nu sînt varianta celor ale lui Filotei (fol. 13 r— 17 r ) ;
— Troparul (de luni, marţi, miercuri, săptămîna mare) leită mirele..., gl. VIII, cu
indicaţia:
(fol. 17 r— 18 r), care seamănă puţin cu cel din ms. rom. nr. 2371
(fol. 127 v— 128 r) 34 ;
— Troparul (de Joi şi Vineri săptămâna mare) C înd slăv iţii ucenici..., gl. V III
(fol. 18 r-v);
A nixandarele, Veniţi..., şi apoi, Deschizînd tu m îna ta..., gl. V III (fol. 19 r— 31 r) şi
Polieleul: La rîu l V avilonului..., gl. III (fol. 31 r— 36 r), identic cu cel din ms.
gr. nr. 766 (fol. 290 r—292 r), scris la anul 1805 35, piesă extrem de im portantă pentru
noi, pentru faptul că în ambele manuscrise pe nota Fa(Ga) şi Si(Zd) este pusă foarte
des ftoraua lui nana, ceea ce ne face să conchidem că glasul III — cel puţin la sfâr
şitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea — se scrie cu Z o(Si) becar,
bemol, punîndu-se numai acolo unde este marcat prin ftoraua nana.
Din punct de vedere muzical, cintările româneşti din acest manuscris sînt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cântărilor
eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
de la Mănăstirea Neamţ. (Anexa nr. 6— 8).
XIII. Ms. gr. rom. nr. 101, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în
carton îmbrăcat cu piele învechită de vreme şi ruptă la cotor — cu urme de închi
zători din care se mai păstrează una), este un Irm ologhion (căruia îi lipseşte titlul)
de 616 pagini 36 (14 X 10 cm.), cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea hrisantică
şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice, dăruit. Aca
demiei de I. Băjan.
Constantin Litzica 37f şi după el şi N. Moldoveanu 38, îl trece ca fiind din secolul
al XVIII-lea. Întrucît {manuscrisul conţine la fol. 271 r icîntări «alcătuite de către kir
Iosif Monahu», (noi^fxa xop ’IwaiQcp too (jtovaXou) muzicologul Dr. Gh. Ciobanu presupune
— pe bună dreptate — că : «după stilul cântărilor şi al notaţiei, manuscrisul a fost
scris către sfârşitul secolului al XVIII-lea »,39 în Moldova şi de către un român.
32.. Constantin Litzica, op. cit., p. 216.
33. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 93.
34. A se vedea ms. nr. XI, din această lucrare.
35. A se vedea ms. nr. X X V III din această lucrare.
36. Pentru că unele file lipsesc, iar altele sînt şterse, folosim numerotarea făcută ulterior de ultimul
posesor «Demetru Ion Băjan din Comuna Rucăr». După numerotarea acestuia manuscrisul cuprinde 589
pagini scrise şi 27 nescrise — intercalate printre celelalte file — în total 616 pagini.
37. Constantin Litzica, op. cit., p. 215.
38. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 93.
39. Gheorghe Ciobanu, op. cit., p. 292.

1016

BISERICA ORTODOXA ROM ANA

Pe fol. 1 r citim însemnarea făcută ulterior «Cumpărat de Demetru Ion Băjan din
Rucăr de la un antiquar ovrei din faţa Atheneului vechi — lîngă Cişmigiu — la 23
septembrie 1894».
Din paginile manuscrisului, 370 sînt scrise în limba greacă, 219 în limba română,
27 sînt albe, iar între pag. 184— 185, o filă este tăiată.
în limba română sînt scrise :
C atavasiile în v ie rii gl. I (p. 413— 424);
Catavasiile Botezului gl. II (p. 425— 453);
Catavasiile «Strateniei» (Streteniei n.n. -= Întîmpinarea Domnului) gl. III
(p. 454— 466);
Catavasiile Bunei Vestiri gl. IV (p. 467— 483);
C atavasiile în ă lţă r ii (cu dumnezeescul nor) gl. IV (p. 484— 497);
C atavasiile în ă lţă r ii (Mîntuitoriu lui Dumnezeu) gl. V (p. 417— 505);
— Tripesneţ la sîm bătă cea mare, «(Pie cela ce au acoperit) facerea cuv(ioasei)
Kasiianii» gl. VI (p. 506— 520);
— C atavasiile cincizecim ii gl. VII (p. 520—531);
— Catavasiile crucii gl. V III (p. 532— 548);
— Tripesneţ la marţea cea mare, Poruncii M u n c ito riu lu i cei trei cuvioşi..., gl. II
etc. (p. 548—574), fără titlu, litere mari iniţiale de început şi fără semnele scrise cu
roşu, care în acest manuscris sînt foarte puţine (mărturii, gorgoane, clasme, lighisma
şi chilisma). Manuscrisul se încheie cu o rugăciune în limba română, pentru mărtu
risire (p. 586— 589).
Din punct de vedere muzical, cintările româneşti din acest manuscris se înscriu
în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesiastice, din ţara
noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Monahul de -la Mănăstirea Neamţ,
variantele acestora interpunîndu-se între cele 'ale lui Filotei sin Agăi Jipei — faţă de
care sînt depărtate simţitor — şi cele ale lui Macarie Ieromonahul, spre care tind
să se apropie (Anexa nr. 6).
XIV.
Ms. gr. rom. nr. 642, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în carton
îmbrăcat în piele la cotor — copertele fiind cariate), este un A ntologhion (căruia îi
lipseşte titlul) de, 342 fol. (15 X 10 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi de tranziţie spre
cea hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chiri
lice, provenind de la Mănăstirea Dălhăuţi, judeţul Rîmnicu-Sărat şi dăruit Academiei
de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei publice la 4 mai 1904, cu adresa nr. 8679.
•în «Catalogul manuscriptelor greceşti», C. Litzica 40 îl trece ca fiind din secolul
al XlX-lea, iar N. M oldoveanu41, din secolul al XVIII-lea. Întrucît manuscrisul con
ţine şi cîntări tălmăcite de către Iosif Monahu, după stilul cîntărilor şi al notaţiei
(cucuzeliene şi de tranziţie), credem că manuscrisul a fost scris către sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea în Moldova şi de către un român.
Sînt albe filele : 332 v, 338 r, 339 v şi 342 v.
Aproape la toate cîntările greceşti din acest manuscris sînt menţionaţi autorii
după care mereu scrie : tou aoxou (ale aceluiaşi).
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
■In limba română sînt scrise :
— Stihira de la înmormîntarea mirenilor: Plîng şi m ă tînguesc..., (fol. 147 r— 148 v),
care este identică cu cea a lui Filotei sin Agăi Jipei (fol. 65 r), copiată şi de Duma la
anul 1751 (fol. 332 v), dovadă a circulaţiei mari — în timp şi spaţiu — a cîntărilor
lui Filotei.
— „npoxeijjiEva ^aXXofXEva eU ttqv ayi av TEaaapav.ooTTQ44, «Prochimene care se cîntă
în postul cel mare», Să nu întorci faţa ta..., gl. VIII (fol. 184 v— 185 r) şi Data-i moşte
nire..., gl. V III (fol. 185 r-v);
— Condacul lui Andrei Criteanul Suflete al meu, scoală-te pentru ce dormi...,
gl. VI (fol. 185 v— 186 r), care se cîntă luni, marţi, miercuri, joi în prima săptămînă
din postul mare şi miercuri în săptămîna a cincia la «Canonul cel mare».
40. Constantin Litzica, op. cit., p. 231.

41. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.

DIN TRECUTUL BISERICII NOASTRE

1017

— ,,’Av7]£avTapta [xoX5o6avi'x.a

'x.up ’Icoario fxovâXou •îj'Xo?

(Anixandarele

♦

moldoveneşti tălmăcite de către kir Monahul gl. VIII), Deschizînd tu m îna ta —, (fol.
236 r— 246 v) ;
— H eruvic fără indicaţia glasului şi fără semne hironomice care de obicei
se scriu cu roşu, scris sintomon (scurt, concis, silabic), după care urmează patru file
de tereremuri (fol. 326 r— 329 r ) ;
— Doxologie (text numai, fol. 330 r— 332 r), un stih grecesc (numerele fără soţ)
şi unul românesc (numerele cu soţ), intercalat, dovadă, pe de o parte a luptei per
manente pentru românire, iar pe de altă parte, a păstrării limbii greceşti pe toată
perioada domniilor fanariote şi chiar şi după aceea.
— Bine cuv inie ază
suflete al meu... (psalmul CII text numai) care se cîntă la
începutul liturghiei, de
asemenea intercalat, un stih grecesc şiunul românesc, numai
p^nă la stihul ’Iktt'Jpjj.oi] xal eXe^piov (Cunoscute au făcut căile...) care urmează după
c£l românesc, Cel ce face milostenie... (fol. 333 r-v) ,*
— Hristos a în v ia t, gl. I (fol. 338 v— 339 r).
Din punct de vedere muzical, cintările româneşti din acest manuscris sînt etero
gene. Astfel, de pildă, P lîng şi mă tînguiesc..., în traducere aparţine lui Filotei (anul
1713)42, iar altele, cum ar fi de pildă Anixandarele, aparţin lui Iosif Monahul,, de la
sfîrşitul secolului al XVIII-lea. (Anexa nr. 9).
XV.
Ms. gr. rom . nr. 1121, din Biblioteca Universitară-Iaşi (legat în carton cu
piele la cotor), este un
A ntologhion (căruia îi lipseşte titlul) de 166fol. (16 X 12 cm.),
cu notaţie cucuzeliană
şi de tranziţie spre cea hrisantică şitext în limba greacă
medievală şi în limba română cu litere chirilice.
In lucrarea sa, N. Moldoveanu 43 îl trece ca fiind din secolul al XVIII-lea. Intrucît
manuscrisul
conţine şi notaţie de tranziţie spre cea hrisantică,iar la fol. 128 r—
131 r găsim pasapnoarii în limba greacă, scrise de «%î>p {JuT/.aXay.u» iar la fol. 92 r-v şi
99 r— 103 r — tot în limba greacă — heruvice de v.up Koaxavoivoo44, considerăm că
manuscrisul a fost scris la sfîrşitul secolului al XVIII-lea.
La fol.
12 v găsim o însemnare — făcută ulterior — referitoare la Mitropolitul
Veniamin Costache, conţinînd data de «1825 Iulie 29».
Intre fol. 81 r— 86 r, în limba română cu litere chirilice sînt scrise'numai titlurile
axioanelor praznicelor de peste tot anul l a : A dorm irea Precistei, Naştere, înviere,
Botez, Stretenie (lîntîmpinarea Domnului — 2 februarie), V ovidenie (Intrarea în bise
rică — 21 noiembrie), Florii, Preobrajenie (Schimbarea la faţă — 6 august), B una
vestire. Aceste titluri româneşti — Împreună cu titlul heruvicelor greceşti (fol. 25 r—
29 v) — grafiate cu litere greceşti, dar cu înţeles românesc : „XepStfm'qXs Xs'f] (de) xup
HexpS A.afA7ia 6api8u (gl. I, VII, IV, VIII, V, II şi III) ne dovedeşte că manuscrisul a fost
scris de către un român.
Numerotarea este tîrzie ; sînt albe filele: 86 v, 119 v, 136 r— 139, 144 v, 152 v—
153 r, 160, iar între fol. 32— 33 este ruptă o filă. De la fol. 65 r— 67 r, 70 r— 71 r şi 112 r
lipsesc semnele hironomice care, de obicei, se scriu cu roşu, iar de la fol. 87 şi 149 v—
152 r lipseşte şi textul de sub notele muzicale.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— KovTaKtov (Condacul) Suflete al meu..., gl. VI (fol. 24 v), care se cîntă în prima
şi cea de a cincea săptămînă din postul mare la «Canonul cel Mare».
— Stihira : Privind tiranul chipul celui de-al patrulea..., (fol. 117 r-v)
şi
— Heruvic la predeştenie (liturghia Sf. Grigorie Bogoslovul) A cum puterile...,
gl. VI (fol. 143 r—444).
42. Ms. rom. nr. 61, fol. 65 r (Biblioteca Academiei R. S. România).
43. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
44. Intrucît Constantin protopsaltul Episcopiei Rîmnicului — ucenic al lui Şărban Protopsaltul — n-a
scris cîntări în notaţie cucuzefiană de tranziţie spre cea hrisantică, cercetări ulterioare vor identifica poate
pe Constantin din acest manuscris cu dascălul Constantin — român de origine, care la anul 1780 deschide
o şcoală particulară, în locuinţa sa de la Sfîntul Nicolae Domnesc din Iaşi, şi care la anul 1804, cînd
Veniamin Costache înfiinţează Seminarul, figurează ca primul profesor de psaltichie al Seminarului.
4
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Din punct de vedere muzical, aceste trei cîntări româneşti sînt scrise în stilul
care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesias
tice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul, Constantin Psaltul de la
Iaşi şi Iosif Monahul de la Mănăstirea Neamţ.
XVI. Ms. gr. rom. nr. 837, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în carton
îmbrăcat cu piele la colţuri şi cotor), este un A nto io g hio n (căruia îi lipseşte titlul)
de 214 fol. (17 X 11 cm.) — cu notaţie cucuzeliană şi text în limba greacă medievală
şi în limba română cu litere chirilice — provenind de la Mănăstirea Vorona şi dăruit
Academiei de către Administraţia casei bisericii în şedinţa din 14 noiembrie 1908.
Nestor Camariano 45 şi după el, N. M oldoveanu46, îl trece ca fiind din secolul
al XVIII-lea. Intrucît manuscrisul conţine şi cîntări alcătuite de către Iosif Monahul
— de care ne-am ocupat într-un studiu în curs de apariţie 47 — noi credem că manu
scrisul este scris în ultimul sau penultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, de că/tre
un român şi, poate, în Moldova..
Lipsesc două file (tăiate) între fol. 98— 99 şi 117— 118.
Pe fol. 1 v citim însemnarea (în limba română cu litere chirilice) : «1832 iulie 25
s-au săvîrşit Costache nepotul meu», şi în continuare: «(1)834 Noembrie 13 s-au săvâr
şit Brătescul (?) şi s-au îngropat vineri Noembrie 16».
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Stihira Streină m inune s-au făcut... (numai text), gl. V III (pe vorsatz-ul co
pertei I V ) ;
— H eruvic gl. I (fol. 56 r— 58 v ) :
— Lum ină lină..., (fol. 109 v— 110v), fără indicaţia glasului, este probabil gl. II,
fără mărturii şi semne hironomice ce se scriu cu roşu.
Condacul Suflete al meu..., gl. II, prochimenul Să nu întorci faţa ta..., gl. V III şi
Să se îndrepteze rugăciunea mea..., gl. V, toate din postul mare (fol. 116 v— 117 v ) ;
— Hristos a înviat..., gl. I (fol. 136 v ) ;
— «Celu ce ai săturat m ulţim ea în pustie...», gl. V III (fol. 152 v — 153 r ) ;
— Bărbatul..., (Fericit bărbatul) gl. V III (fol. 160 r— 161 v), care se cîntă la vecer
nia învierii, la praznice împărăteşti şi la sfinţi cu polieleu ;
— Polieleu moldovenesc (Robii Domnului), gl. V (fol. 175 v— 179v).
Din punct de vedere muzical cîntările româneşti din acest manuscris sînt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor
eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
*de la Mînăstirea Neamţ.
/
XVII. Ms. gr. rom. nr. 207, din Biblioteca Arhivelor Statului-Iaşi (legat în piele,
cu chenare ornamentate presate, şi urme de închizători pe coperta I-a medalion Maica
Domnului cu Fiul în braţe, iar pe cea de a doua Mîntuitorul), este un A ntoioghion
(căruia îi lipseşte titlul) de 139 fol. (23,5 X 17 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi de tran
ziţie spre cea hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu
litere chirilice provenit de la Biserica Precista mare din Roman şi dăruit Arhivelor
Statului în anul 1953.
N. Moldoveanu 48 îl trece ca fiind din secolul al XVIII-lea. Intrucît manuscrisul
conţine — pe, lîngă notaţie cucuzeliană — şi un polihronion pentru «Mihail Constantin
Şuţu Voievoda» (1792 dec. 30— 1795 apr. 25 şi 1819 iunie 12— 1821 martie 29 în M ol
dova şi 1791 martie— 1793 ianuarie şi 1801 oct. 8— 1802 mai 19 în Muntenia) şi provine
de la Roman credem că a fost scris de un moldovean între anii 1792— 1795.
Sînt albe filele: 4 v — 5, 25 v, 41, 48 v— 49, 55 v— 56, 64 v, 74 v, 82, 90 v, 96 v, 112,
136 v— 137; Sînt tăiate cîte două file între fol. 4— 5 şi 96-—97, iar de la fol. 135 v— 163 r
lipsesc semnele hironomice care de obicei sînt scrise cu roşu.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
•în limba română sînt scrise :
a
— Să se îndrepteze rugăciunea mea..., gl. I (fol. 20 r ) ;
45. Nestor Camariano, op. cit., p. 6.
46. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
47. Sebastian Barbu-Bucur, Iosif Protopsaltul de la Mînăstirea Neamţ, studiu dactilografit, în
curs de apariţie.
48. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
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— Dum nezeu este Domnul..., Porunca cea cu taină..., şi Ia tă mirele vine în
m iezul nopţii..., gl. V III (fol. 24 v— 25 r) oare se cîntă în săptămîna mare — luni,
marţi şi miercuri — la denie.
— Stihira Cel ce-ai săturat pre noroacîe în pustie..., cu indicaţia : «Aceasta să
cîntă la masa celui ce găteşte ospăţul, facerea lui Neo>v IlaTpuiv49 (fol. 53 v— 54 r) iden
tic cu -cel din Filotei (fol. 56r-v) şi Duma (323 v— 324 r ) ;
— Slavă şi acum Ziua învierii... (fol. 117 v), care seamănă cu cel grecesc de la
fol. 116 r— 117 r, cu deosebirea că cel românesc este prescurtat.
— Dum nezeu este Domnul..., şi Porunca cea cu taină, gl. V III (fol. 118 r-v) iden
tice cu cele scrise la fol. 24 v— 25 r din acest manuscris.
Din punct de vedere muzical, cîntările româneşti din acest manuscris sînt etero
gene, unele fiind traduse de Filotei sin Agăi Jipei, iar altele fiind scrise în stilul care
s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de ormânire a cîntărilor eclesiastice
din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul dela M înăs
tirea Neamţ.
XV III.
Ms. rom. nr. 551 50, din Biblioteca Academiei R. S. România (legătură
nouă în carton învelit cu pînză). După vorsatz, se păstrează şi coperta veche de piele,
lipită pe un carton subţire, după care urmează încă un vorsatz), este un A nastasim atar
(numit pe cotor şi într-o notiţă, Octoih) de 108 fol. format 4° mic, cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea hrisantică şi text în limba română cu litere chirilice, scris
în Botoşani la anul 1798 de Vasile ucenicul dascălului Mihalache Eftimivici.
Sînt albe filele 107 v— 108. Notele muzicale şi textul sînt scrise cu negru, iar
literele mari iniţiale şi mărturiile, cu roşu.
Pe fol. 106 v, găsim scris ulterior — de altă m ină — cu roşu: «Octoihos acesta
iaste din cărţile mele. Ioan Dimitriu psalt bisericei Uspeniei 51 din Botoşani», posesor
pe care îl găsim semnat şi pe ms. gr. nr. 1499 (fol. 2 r sus) : ,,x6 Tiap&v U7:ap7.£i v.al ’efjioî)
(?) izaTză ’lcoavvou
arco xt]? v*r)aou ’ 'Av<>poi> (?) 1800 ’O-x/ccoppiou44, «Şi aceasta
este a mea preotul Ioan Dimitrie... din insula Andros 1800 Octombrie 17».
Pe ultima filă -a manuscrisului (fol. 107 r), găsim însemnarea : «Mărire, cinste, în 
chinăciune, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului D(u)h celui «în troiţă slăvit, unuia D(u)mnezeu celui ce ne-au îndemnat de am început şi după început ne-au ajutat de am
şi sfîrşit şi s-au început acest octoih a să scrie la avgust 20 de zile şi s-au sfîrşit la
Noiambrie 4 şi s-au scris aciastă sfîntă carte cu a mea mînă de pămînt, mult păcă
tosul şi .cel smerit între scriitori Vasile ucenicul psaltului Mihalache Eftimivici. Iar
din început s-au scos şi s-au diorthosit de însuşi psaltul Mihalache, precum şi la
scară arată. Iar cei ce vă veţi întîmpla a cînta pe aciastă sfîntă carte, ceale ce veţi
găsi cu greşală, ori în fonesuri ori în cuvinte îndreptaţi cu duhul blîndeţilor, nepuind
nimic în ponos ; că precum nu iaste cu putinţă a prinde umbra şi a vedea ceriul fără
nori şi a face urma pre apă şi a fi omul fără de păcat, aşa nici scriitoriul fără greşală.
Si s-au scris la let 1798».
O bună parte din acest Anastasimatar (gl. I— III) lipseşte, el începînd cu gl. IV
şi acesta fără cîntările de la Vecernie, iar la utrenie lipsind Dum nezeu este Dom nul,
troparul Propoveduirea învierii, Sedelnele şi A ntiioanele.
Manuscrisul începe deci cu gl. IV (fol. 1 r—11 v), cu Prochimenul Scoală-te
Doamne..., care se cîntă înaintea evangheliei utreniei, Ceia ce eşti m ai cinstită... etc.
Fiecare din celelalte glasuri — gl. V (fol. 12 r— 77 v), gl. VI (fol. 36 r—57 r), gl. V II
(fol. 57 v— 79 r) şi gl. V III (foi. 79 v— 106 v) — cuprind toate cîntările vecerniei şi utre
niei de sîmbătă seara, precum şi fericirile de la liturghie, după cum urm ează: la
V e c e rn ie : Kecragare, strigări sau Doamne strigat-am şi Să se- îndrepteze; stihurile
Pune Doamne strajă gurii mele, psalm pe note, şapte stihiri, slavă şi acum dogma
tica ; la Stihoavnă : patru stihiri, slavă şi -acum bogorodicina ; la Utrenie : Dumnezeu
este D om nul; troparul în v ie rii; sedelnele ; antifoanele; prochimenul dinaintea evan
gheliei ; Ceia ce eşti mai cinstită, cu toate cele şase stihuri puse pe note ; Hvalitele
(Toată suflarea..., şi Lăudaţi), cu opt stihiri, s la v ă ; eotinala sau voscreasna de rînd
şi acum Prea bine cuvîntată, pe glasul de rînd şi nu gl. V ca astăzi; doxologia (tot
f

49. Neon Patron, este Ghermanos episcopul de Patrasul nou.
50. Ioan Bianu şi R. Caracaş, Catalogul manuscriptelor româneşti, Ediţiunea Academiei Române,
tom. II, Bucureşti, 1913, p. 303.
51. Uspenie = Adormirea Maicii Domnului (Sărbătoare la 15 august).
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pe glasul de rîn d ); troparul după doxologie — A stăzi m întuirea..., de asemenea pe
glasul de rînd 52; la Liturghie : Fericirile... stihiri însoţite de stihurile respective puse
şi ele pe note.
Din punct de vedere muzical, majoritatea cîntărilor româneşti din acest manuscris
sînt scrise în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire
a cîntărilor eclesiastice din ţara noastră — aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi
Iosif Protopsaltul de la Mînăstirea Neamţ — f iar o parte din ele sînt atît de apropiate
de cele imediat de după reforma lui Hrisant, încât dacă manuscrisul n-ar fi datat, am
putea crede că el a fost scris chiar după'reforma din anu'l 1814. (Anexele nr. 11— 14).
XIX. Ms. gr. rom. nr. 634, din Biblioteca ..Academiei R. S. România, (legat în
carton îmbrăcat în piele maron cu chenar şi foarte mici ornamente presate) este un
A ntoioghion (căruia îi lipseşte titlul) de 66 fol. (15X 11 cm.) cu notaţie cucuzeliană
şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice, provenind din
biblioteca lui Ghenadie Enăceanu, episcopul Rîmnicului şi dăruit Academiei de Minis
terul Cultelor şi Instrucţiei Publice ân şedinţa din 1 noiembrie 1902 cu seria A nr. 66724.
în «Catalogul manuscriptelor româneşti», C. Litzica53, şi după el şi N. Moldo
veanu 54f îl trece ca fiind din secolul al XVIII-lea. După stilul în care sînt scrise cîntările româneşti din acest manuscris noi îl plasăm în ultimele decenii ale secolului
al XVIII-lea.
Sînt albe filele : 30 r, 42 r— 43, 59 v.
Luat în ansamblu, manuscrisul este lipsit de importanţă, pentru faptul că este
scris neîngrijit (cu tuş negru şi roşu) deteriorat 'şi rău păstrat, majoritatea filelor
fiind pătate de umezeală.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt scrise în limba greacă, iar la
fol. 8 v este scris în slavoneşte (numai text) axionul V rednică eşti cu adevărat.
în limba română sînt scrise :
— Axionul Întîmpinării (2 februarie) N ăscătoare de Dumnezeu..., (gl. III) fără
indicaţia glasului, mărturii şi unele semne hironomice care, de obicei, se scriu cu
roşu (fol. 7 r-v);
— Irmosul Ceia ce-ai născut fără de cunoştinţa stricăciunii, gl. V II (fol. 49 r-v);
— Axion la Adormire (15 august) N eam urile toate..., gl. I (fol. 65 r— 66 v) cu
însemnarea/. «La adormi(rea) precestei la catavasii, la pesna IX-a în loc de axion
cîntăm aceasta, pesna IX-a».
Din punct de vedere muzical, cintările româneşti din acest manuscris sînt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor
eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
Mînăstirii Neamţ.
XX. Ms. gr. rom. nr. 1229, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în carton
îmbrăcat în piele maron cu frumoase ornamente florale presate), este un Anastasim atar
+ Liturghier de 190 fol. (20 X 14 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi de tranziţie spre cea
hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu lţtere chirilice.
în lucrarea sa, N. Moldoveanu 55 îl trece ca fiind din secolul X V III 1—XIX. Ţinînd
seama de notaţia şi stilul în care sînt scrise cântările româneşti din acest manuscris,
cît şi de faptul că el cuprinde şi cîntări de ale lui M ihalache C întăreţul, — de care
ne-am ocupat într-un studiu special în curs de apariţie — credem că el a fost scris
în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea.
Sînt albe filele: l r , 4 v — 9v, 17 v, 29 v— 32, 47 v— 49, 67 v— 73, 113, 121 v, 147 v—
190, iar fol. 122 r— 147 r conţin numai note muzicale fără textul literar de sub ele.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscis sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Troparul Sf. Nicodim C elui ce au răsărit..., gl. I şi Condacul Ca cel îm preună
rîvnitoriu..., gl. V III (fol. 1 r) text.
— Polieleul R obii D om nului..., gl. IV toate stihurile (fol. 10 r— 17 r), fol. 15 r— 16 r
— care conţin slava de la polieleu — fiind fără cuvinte şi fără semnele hironomico
52. Astăzi pentru gl. I —IV se cîntă pe gl. IV Astăzi mintuirea..., iar pentru gl. V —V III, înviat-ai
din mormlnt..., gl. V III care din acest manuscris lipseşte.
53. Constantin Litzica, op. cit., p. 221.
54. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
55. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
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care de obicei se scriu cu roşu. In loc de titlu la fol. 10 r găsim scris : «Acest polieleu
iaste facerea lui Ioan întîiul psalt. Iar rumâneşte iaste alcătuit de Kir Mihalache Cîntăretul' Sfinţilor 40 de m(u}cenici» ;
— «Doxologie, facerea lui Neon- Patron Gherman, iar în limba rumânească pre
făcută de Şărban D ascălul D(o)mnesc, în tîiu l Cînt(ă)r(e)ţ (subl. n.), gl. V (fol. 27 v— 29 r).
Această doxologie este foarte importantă pentru studierea stilului şi ta creaţiei lui
Şărban — de care ne-am ocupat într-un studiu separat în curs de apariţie — ea fiind
printre puţinele cîntări care ni s-au păstrat de la acest mare protopsalt.
Din punct de vedere muzical, această doxologie aiparţine deceniilor 4— 5 ale
secolului al XVIII-lea, iar polieleu! ultimelor decenii ale acestui secol.
XXI.
Ms. gr. rom. nr. 133, din Biblioteca Academiei R. S. România (cu coperte
noi de carton îmbrăcate în pînză), este un Irm ologhion (căruia îi lipseşte titlul) de
96 fol. (23 X 17 cm.), provenit din biblioteca episcopului Dionisie de la Buzău şi dăruit
Academiei de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei publice în şedinţa- din 17 sept. 1897,
cu seria E nr. 56872, ca şi mss. gr. rom. 133, 142 şi 146.
în «Gataloqul manuscriptelor qreceşti», C. Litzica 56 îl trece ca fiind din secolul
al XlX-lea.
Precizăm că manuscrisul este alcătuit din două părţi distincte.
Prima parte — formată din 86 file, cuprinzînd cîntări în notaţie hrisantică (fol.
84 v— 86 r, cu notaţie de tranziţie) — este scrisă în cel de al doilea deceniu al seco
lului X IX de către lanache, cum găsim scris pe fol. 1 r jos : «S-au scris în Episcopia
Buzău la 1819 metoh, Ianake».
Este interesant de remarcat faptul că la anul 1819, copistul acestui manuscris,
lanache 57, cunoştea bine sistema nouă* a psaltichiei — de curînd instaurată la noi —
dar scria tot greceşte.
Pe fol. 1 r, găsim scris titlul : ,,E'-P(JL0^ ° 7 l0v
“ 7 ^? TCepieXov xouî eîp(j.o6<; x<ov

0£37:0Tr/,â>v

%al

6eofxî)Topiy.uv £opx<î>v y.al eopxasofiivcov Ăfioov zoo oXou ivtauxou, auvxeOev
Teapa y.up Ilexpou {3u£avx(ou, y.axa xo ocpos x^S xou Xpiaxou
’ E x y .X ^a ia ?, ucpos auvxofjiov,
YjXos I ev. xou - a 44, «Irmologhion cu Dumnezeu cel sfînt cuprinzînd irmoasele sărbătorilor

impărăteşti şi ale Maicii Domnului şi a sfinţilor care se sărbătoresc pe anul întreg, al
cătuit de kir Petru Vizantie după ifosul Marii Biserici al Iui Hristos, ifos scurt (concis,
silabic n.n.) gl. I din pa» (re).
Partea a Il-a a manuscrisului, alcătuită din opt file (fol. 88—95), de un format
mai mic (8 X 1 2 cm.) — intercalate între fol. 87— 96 (plus fila 96 de altă mînă şi de
alt format) — este scrisă cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea hrisantică şi
text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice între sfîrşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea, cum reiese din cifrele arit
metice
aşezate
suprapus —
mai
întîi
sub
formă
de
scădere
şi • apoi
de adunare de pe fol. 9 5 v 58: «7309 — 5508 — 1801 + 5508 — 7309», de unde reţinem
anul 1801 (subl. n.).
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
In limba română sînt scrise : Lum ină lin ă (fol. 90 v— 91 v.) care se cîntă. la vecernia
învierii, la praznice şi la sfinţi cu polieleu — învredniceşte-ne Doamne în seara aceasta
gl. II (fol. 91 v— 93 r ) ;
— Axionul Bobotezii Măreşte suflete al meu..., gl. II (fol. 96 r) în notaţie de
tranziţie.
Menţionăm ca pe o curiozitate faptul că pentru prima şi poate şi pentru ultima
dată găsim în acest manuscris imnul învredniceşte-ne Doamne, pus pe note, căci el
dintotdeauna se citeşte — nu se cîntă — Intre Lum ină lin ă şi Stihoavnă, la toate vecer
niile din timpul săptămînii, la praznice împărăteşti şi la sfinţi cu polieleu.
/
Din punct de vedere muzical aceste trei cîntări româneşti sînt scrise în stilul
care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesias
tice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul M ănăs
tirii Neamţ.
56. Constantin Litzica, op. cit., p. 231.
57. Nu este exclus ca Enache de la metocul Episcopiei Buzău să fi fost coleg cu Macarie Ieromo
nahul, Anfon Pann şi alţii, la Şcoala de la Şelari (1816) a lui Petre Efesiu.
58. Tot pe fol. 95 v scrie : «Ţara rum/.../» iar mai jos puţin : «ţara Moldov/.../».
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XXII. Ms. gr. rom. nr. 161, din Biblioteca Academiei R. S. România (legătură
nouă de carton îmbrăcat în pînză albastră), scris în cea de a-doua jumătate a seco
lului al XV III-lea59, este un A ntologhion (căruia îi lipseşte titlul), de 86 fol.
(17X11 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi text în limba greacă medievală şi în limba
română cu litere chirilice.
Pe fol. 85 v scrie : «Ian(uarie) 1806», iar pe fol. 1 v : «anul 1811».
Sînt albe filele : 38— 41, 50 v— 51, 72 v— 77 şi 86.
Toate cîntările din acest manuscris sînt în limba greacă.
La fol. 78 r—85 v, fără cuvinte şi fără semnele care se scriu cu roşu găsim scris
— în limba română (cu litere chirilice) : «Scriere de pestrefuri cu glasuri şi cu usuriîe
lor» cu titlu ia primul pestref: «Acesta iaste glas al şaptelea şi să numeşte pa turcie
arade gember»{?).
X X III. Ms. gr. rom. nr. 783, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în
piele maron — cu tartaşe de lemn şi cu chenare pe margini şi ornamente presate la
colţuri, iar în mijloc coperta I — o cruce), este un Irm oîoghion (cu toate că pe fol. 1 r,
în loc de titlu citim : ,îXepooPiy.i aovxojxa y.6p Ilexpou Aa(j.-a§apioou , «Heruvice scurte
ale lui Kir Petru Lampadarie») de 203 fol. 8 X 12 cm), <în notaţie cucuzeliană şi text
în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice, provenind de la
Mănăstirea Cernica şi dăruit Academiei de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei Publice
în şedinţa d'in 4 Mai 1902 cu seria B nr. 5242 ca şi mss. gr. rom. nr. 9t74 şi 1350 şi
rom. gr. nr. 1879.
în «Catalogul manuscriptelor greceşti» C. Litzica 60 îl trece ca fiind din secolul
al XlX-lea. Precizăm că manuscrisul datează din ultimul deceniu al secolului al XVIIIlea, sau din primul deceniu al secolului al XlX-lea, întrucît pe fol. 14 r găsim scris:
„ao>7 mai iz» (1803 mai 17 n.n.).
Manuscrisul este scris de mai multe mîini. între fol. 69— 70 este tăiată o filă,
iar la fol. 203 r citim : «Aciastă psaltichie este a părintelui Bonifatie proegumenul
sv(intei) Mitr(opolii)».
Sînt albe filele: 8 *v— 12 v, 157 v, 172 v.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
•în limba română sînt scrise :
—
A nixandarele (Deschizînd tu mîna ta...) numai text (fol. 7 v— 8 r) şi o Slavoslovie gl. IV «facere a lui kir Petru Lam(padarie), iar rumâneşte s-au aşezat pe M iha
lache cînt(ăreţ) şi s-au (?) sfinţilor 40 de mucenici» (fol. 197 r— 201
v).
Din punct de vedere muzical, această slavoslovie este scrisă în stilul care s-a
impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesiastice din
ţara noastră, aceea a autorului mai sus amintit, din ultimul pătrar al veacului *al
XVIII-lea.
XXIV. Ms. rom. gr. nr. 795, din Biblioteca Academiei
R. S.România, este un
A nastasim atar de 119 fol. (15X10 cm.), cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea
hrisantică şi text în limba română cu litere chirilice şi limba greacă medievală, pro
venind de la Mînăstirea Cernica.
Constantin Litzica 61 îl trece ca fiind din secolul al XlX-lea. Noi credem că numai
fol. 1— 14 — care sînt scrise mai tîrziu de altă mînă şi adăugate în manuscris — apar
ţin începutului secolului al XlX-lea, dar fol. 15 r— 119v sînt scri&e la sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea, întrucît pe fol. 15 r găsim: «1792 mai 7».
Pe vorsatz-ul copertei întîi (.pagină nenumerotată r citim : «Acest Anastasimatar
iaste a robului lui Xc. Părintelui (...) duhovnicul ot sfînta mănăstire a Sfîntului Pavel
şi l-au cumpărat Ku talere 14 de la dumnealui daskălu Demetrie Leon la 1814 apri
lie 22». Pe vorsatz-ul copertei întîi (pagină nenumerotată v) scrie:, «începutul glasu
rilor pe psaltichie, aşişderea la meşteşugul musichiei».
Toate cîntările din acest manuscris .sînt în limba greacă.
59. Constantin Litzica, op. cit., p. 218 şi după el şi Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 93 (care-1 menţio
nează n u m aiJa ms. gr.) îl trece ca fiind din secolul al XVIII-lea.
60. Constantin Litzica, op. cit., p. 236.
61. Constantin Litzica, op. cit., p. 273.
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In limba română este scrisă numai o foarte sumară propedie 62 (fol. 1 r— &r). Pe
fol. 1 r citim : «Începutul ... semnelor meşteşugului psaltichiei al glasurilor celor sui
toare şi a celor pogorîtoare, al trupurilor şi al duhurilor şi a toată darea îndemînă
şi urma care s-au alcătuit într-însa din cele vechi şi noao făcătoare, care după vred
nicie s-au arătat».
XXV. Ms. rom. gr. nr. 4233, din Biblioteca Academiei R. S. România, scris între sfîr
şitul secolului al X V III:lea şi începutul* secolului al XlX-lea, este o psaltichie (căreia
îi lipseşte titlul) de 134 fol. (16 X 19 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi text în limba
română cu litere chirilice şi în limba greacă medievală, cumpărată de la Const. V.
Matei, Com. Girov, Jud. Neamţ, la 19 decembrie 1913.
Pe fol. 22 r găsim scris : «1803 octombrie», pe fol. 1 r : «1807 ianuarie 20», iar pe
ultima filă (134v) citim: «în 22 a lui Noembrie am început psaltichia, dascăl avînd
pe psaltul Ştefan 1815».
Amestecat, iîn limba română şi greacă, este scrisă numai propedia 63 (fol. 1 r— 12 v),
în rest toate cîntările fiind în limba greacă.
XXV I. Ms. gr. rom. nr. 202, din Biblioteca Arhivelor Statului-Iaşi (legat în carton
îmbrăcat cu piele — foarte cariată la cotor), este un A ntologhion (căruia îi lipseşte
titlul) de 277 file (numerotare tîrzie), forma-f 20 X 15 cm., cu notaţie cucuzeliană, de
tranziţie şi hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere
chirilice, provenind de la biserica Precista Mare din Roman şi dăruit Arhivelor Sta
tului în 1953.
în condica bibliotecii mai sus amintite, figurează ca fiind din secolul al XVIII-lea
«circa 1795», iar N. Moldoveanu îl trece, de asemenea, în secolul al XVIII-lea. Noi
credem că manuscrisul a fost grafiat de căitre mai multe mîini şi în mai multe etape,
începînd cu ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea şi pînă la anul 1830, 'întrucît :
la «1805 aprilie 30» (fol. 272 r) sînt scrise două cîntări româneşti — în notaţie de tran
ziţie; la «1828 apr. 16» (fol. 44 r), se scriu nişte cîntări greceşti, în notaţie hrisantică,
iar la «(1)830 Nov. 29» (fol. 157 v— 159 v) se termină de scris — în sistema nouă —
O slavoslovie a lui «Petru Lampadariu Peloponesiul în gl. diatonicos VII». Cele trei
feluri de notaţie — cucuzeliană, de tranziţie şi hrisantică — în care sînt scrise cîn
tările acestui manuscris, pledează de asemenea, pentru perioada mai sus stabilită.
Sînt albe filele: 14 v, 23 v, 52— 55, 89 v, 133, 233 v, 250 v şi 275 r, între fol.
81—82 două file sînt tăiate, iar fol. 94, 134 v —135 v şi 232 v— 233 v, conţin numai note
muzicale, fără text şi fără semnele hironomice care se scriu de obicei cu roşu.
în notaţie cucuzeliană sînt scrise mai ales fol. 15— 27 etc. ; în notaţie hrisan
tică folio: 1— 14, 28—44, 153— 159, 219 v— 226, iar în notaţie de tranziţie de la cea
neobizantină la cea hrisantică, folio: 15— 28, 44 r— 52 r, 56—81, 161— 163, 261 v—272 r,
273 v— 274 v.
Majoritatea cîntărilor din a c e s t manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Troparele deniilor din săptămîna mare : Iată mirele..., şi C înd slăv iţii ucenici...,
gl. VIII, scrise la «1805 aprilie 30», cu notaţie hrisantică, păstrând din cea cucuzeliană doar : piasma, lighisma, anticheno-chilisma şi paraclitichi, dovadă a pătrunderii
reformei lui Hrisant la români ânainte de definitivarea ei oficială de la 1814, cum
vom arăta într-o altă lucrare64.
— Lum ină lină..., gl. II, care se cîntă la vecernia învierii, la praznice împără
teşti şi la sfinţi cu polieleu.
Din punct de vedere stilistic cîntările româneşti din acest manuscris se apro
pie foarte mult de cele imediat de după reforma lui Hrisant.
XXVII. Ms. rom. nr. 4443 65, din Biblioteca Academiei R. S.România (legătură
nouă în pînză cărămizie), scris între sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
62. Scbastian Barbu-Bucur, Propcdii ale muzicii psaltice in notaţie cucuzeliană, în «Studii şi cerce
tări de istoria artei», seria Teatru, muzică, cinematografie. Editura AcademieiRepublicii Socialiste
România,
partea Il-a (a studiului, tomul 22) 1975, p. 65—66.
65. Idem, Propedii ale muzicii psaltice..., partea Il-a (a studiului) tomul 22/1975, p. 64—65.
64. Sebastian Barbu-Bucur, Reforma lui Hrisant la români, în curs de apariţie.
65. Fost ms. rom. nr. 2473.
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secolului al XlX-lea, este un A nastasim atar de 48 fol. (22 X 18 cm.)f cu notaţie
cucuzeliană şi text în limba română cu litere chirilice. Manuscrisul este deteriorat,
ca şi cînd a fost iplouat sau udat, multe file neputînd (fi citite decît prin comparaţie
cu manuscrisul lui Filotei după care a fost copiat.
iîn manuscris găsim cîteva Însemnări :
— «Urmează fiule ceale din urmă cu luare aminte, că acest meşteşug este balta
fără fund, cel ce ştie înnoita lesne treace, dar -cel greu de fire nu-şi mai piarză
vremea», (1)829 semnează, «Hristache Craiova». în continuare, după alte sfaturi de
acelaşi gen (destul de şterse n.n ) semnează : «Nicolae Muntianovici, paroh în maerm
(?) Bălgradului» (fol. 2v).
— «Acest Anastasimatar este al meu cel mai jos iscălit şi cine s-ar ispiti a
mi -1 înstreina, acela sî ţie dobînda puşcăria, să-l mănînce mişelia, să-l rănească în
cap chelia, aceasta să fie. Iar eu să cînt pre el lăudînd pe Xc. 830 martie smerit
păcătos. Hrisitake rămnăreanu (sic) cântăreţ» (fol. 84 r).
Acest Anastasimatar este deruit mie de logo/fetul Allek-sandru Popovits sin Popa
Ioan / aus Kronschladt (Braşov) la anul seu leatul de mai / sus aretat. Scris de Hris
tache Gîntăretz / fetcior lui Buk-ur dros din Reschinar» (fol. 48 r».
— «Acest Anastasimatar iaste a lui Dobre Dăgeratu din Mohci (sic) (fol. 48 v).
La început manuscrisul conţine un fragment de propedie 66 (fol. 1 r—2 v), iar în
continuare, fol. 3 r— 43 r — aşa cum a reieşit de mai sus şi cum citim la fol. 3 r —
este un «Anastasim atar, adecă stihirile învierii samoglasnice carele să cîntă sara
la vecernie şi la Xfalite» (sic). Manuscrisul este scris în întregime în limba română,
în limba greacă avînd o singură, cîntare pe prima filă.
■întregul manuscris este un Anastasim atar, ce cuprinde 'slujba vecerniei şi utre
niei de sîmbătă seara, în afară de chegragare ca şi manuscrisul lui Acachie de la
Căldăruşani. Pentru fiecare eh în parte Anastasimatarul cuprinde la vecernie : şapte sti
hiri, slavă şi acum dogmatica ; la stihoavnă : patru stihiri, slava şi acum bogorodic in a ; la h v a îit e : Toată suflarea, Lăudaţi şi opt istihiri, după cum urm ează: gl. I
fol. 3 r— 9 r ; gl. II, fol. 9 r— 15 r ; gl. III, fol. 15 r— 20r ; gl. IV, fol. 20 r—26 v ; (sfîrşitul
stihirei Porţile iadului..., şi stihira V eniţi să lăudăm ..., de la vecernie, neavînd text
sub note şi nici semnele hironomice care de obicei se scriu cu roşu), gl. V, fol.
26 v— 32 v ; gl. VI, fol. 33 r— 37 v ; gl. VII, fol. 38 r— 42 v ; gl. VIII, fol. 43 r— 47 v.
Din punct de vedere muzical, toate cîntările din acest manuscris (în afară de trei *
cântări de la fol. 1 r), sînt scrise în genul celor ale lui Filotei, acest Anastasimatar
fiind o copie identică după cel al lui Filotei (fol. 8 r— 97 r). Şi acest manuscris, ca
şi altele — după cum vom putea vedea chiar din cuprinsul acestui studiu — dove
deşte marea circulaţie în timp şi spaţiu a cîntărilor lui Filotei sin Agăi Jipei de
la 1713. (Anexa nr. 10).
X X V III.
Ms. gr. rom. nr. 766, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat
în carton cu hîrtie şi pînză la cotor şi colţuri), este un A ntoioghion (căruia îi lip
seşte titlul) de 305 fol. (30 X 21 cm), cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea
hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice,
provenit din biblioteca Mitropolitului Moldovei şi Sucevei, Iosif Naniescu şi dăruit
Academiei Române în 1894, ca şi ms. gr. rom. nr. 786.
•în «Catalogul manuscriptelor greceşti», C. Litzica 67 îl trece ca fiind din seco
lul al XlX-lea. Precizăm că manuscrisul a fost scris în primul deceniu al secolului
al XlX-lea şi anume înainte de anul 1805, sau chiar în acest an, întrucît pînă la
27 noiembrie (1805), se scrisese 64 file, cum găsim scris la fol. 65 r : , , â p a o v 0£u>
xfjs ecY|'ria£(o? xwv fxa&7]{xaT(ov otiou fiiXa) vâ fiaOa) ar.b x?)v aijfxepov octi& xdv y.op IlExpoo
npcoTo^âXxou x'yjc Ms^aX^C ’Ey.y.X?]ai(a<;) xou poCavxtoo 1805 Noejjitfpioo 27u «începutul cu
Dumnezeu cel sfînt al explicării lecţiilor pe care mă îngrijesc (străduiesc) să învăţ de
astăzi de la kir Petru Protopsaltul Marii Biserici a Bizanţului».
La fol. 147 r găsim data «1807 ianuarie 21», iar la fol. 181 v — în limba română
cu litere chirilice — citim «începutul... Irmoaselor».
Sînt albe filele: 3— 4, 19 v— 21 v, 186— 188, 212— 213, 231 v— 235 v, 238 v— 244 v,
iar filele: 9 r— 10 v, 214 r— 215 v r 237 r— 238 r, 245 r— 257 v, 258 r—265 r, 271 r— 282 r,
66.
p. 65.

Sebasîian Barbu-Bucur, Propedii ale muzicii psaltice..., partea Il-a (a studiului) tomul 22/1975,
67. Constantin Litzica, op. cit., p. 254.
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283 r— 286 v, 292 v— 294 v, 302 v şi 305, .sînt scrise numai cu note muzicale fără
cuvinte.
La fol. 107 r, 149 v, 152 r, 153 r, 154, 155 v, 160, 161 r, 162 v, 166 r, 167 v, 168 v, 169 v,
175 v, 176, 178 r, 179 v, 180 v, 181 v şi 183, găsim de fiecare dată scris de aceeaşi
mînă (în limba română cu litere chirilice) «Doamne ajută-mi mie păcătosului». însem
narea este foarte importantă pentru noi, ea dezvăluindu-ne faptul că cel care scria
manuscrisul, era un român — poate moldovean (întrucît conţine şi cîntări de ale lui
Iosif Monahul), care imploră ajutorul divin, pentru a-i da răbdare şi putere să poată
învăţa şi termina de scris această voluminoasă psaltichie, care conţine nu mai ipuţin
de 610 pagini, într-o grafiere destul de măruntă şi de înghesuită.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Stihira V e n iţi credincioşii..., gl. VI (de altă mină) fol. 9r ;
— Anixandarele Deschizînd tu m ina ta..., gl. V III (fol. 12 v— 14 r), strana I gre
ceşte şi «strana a Il-a» româneşte. Facem menţiunea că numerele cu soţ ale stihirilor
acestor anixandare (2, 4, 6 etc.) sînt aproape identice cu corespondentele lor din
manuscrisul lui Filotei sin Agăi Jipei .(fol. 1 r— 3 v) — care sînt adăugate mai tîrziu
de altă mînă (fără indicarea autorului) — ca şi cu cele din mss. rom. gr. 576 63, 1879 69
şi 111/94 70. Numerele fără soţ ale acestor anixandare (1, 3, 5 etc.) seamănă cu cores
pondentele lor din ms. gr. nr. 83771 şi pe care le-am identificat a fi ale lui Iosif
Monahul, protopsaltul Mînăstirii Neamţ 72 ;
— Două stihiri la : Izgonirea lui Adam, Celor din iad pogorîndu-se...f şi Adam
s-au izgonit din rai..., fără indicarea glasului şi fără mărturii (fol. 257 v— 258 v);
— O stihiră din Triod — căreia îi lipseşte începutul — fără indicaţia glasului
şi fără mărturii {fol. 265 r—v ) ;
— Stihiră din Triod (fără incipit), fără indicarea glasului şi fără mărturii (fol.
266 r ) ;
— Stihira (din Triod) M oisi în vremea postului..., gl. VI (fol. 266 r ) ;
— Stihiră din Triod al cărei început lipseşte, de asemeni fără indicarea glasului
şi fără mărturii (fol. 270 r—v ) ;
— Stihira C u v în tu l cel născut..., gl. V III (fol. 280 v ) ;
— Stihira (din Triod) Doamne m uierea aceeace căzuse..., gl. IV, (fol. 282 v ) ;
— Stihira Cela ce scoţi cu norii apă din Mare..., fără indicarea glasului şi fără
mărturii (fol. 283 r ) ;
— Polieleul La rîu l V avilonului..., gl. III (fol. 290 v— 292 r) căruia îi lipsesc"
literele mari iniţiale de la începutul fiecărui stih şi unele din semnele hironomice
care sînt scrise cu roşu, în sipecial qorgonul şi care este identic cu cel din ms. qr.
142 fol. 31 r— 36 v.
Din punct de vedere muzical cîntările româneşti din acest manuscris, sînt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă ia procesului de românire a cîntărilor
eclesiastice, din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
de la Mînăstirea Neamţ.
S

X X IX .
Ms. gr. rom. nr. 1350 73, din Biblioteca Academiei R. S. România, înce
putul secolului al XlX-'lea, este o psaltichie (căreia îi lipseşte titlul), de 120 fol.
(13 X 11 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi tex»t în limba română cu litere chirilice şi
limba greacă medievală, terminată de prescris în Mînăstirea Căldăruşani de către
Chesarie, la 28 septembrie 1808, cum găsim scris la fol. 120 r (în limba română cu
litere chirilice) : «Aciastă psaltichie s-au prescris în sf. Mănăstire Căldăruşani de
mine păcătosul Kesarie, la anii 1808 septembrie 28».
La Biblioteca Academiei manuscrisul provine de la Mănăstirea Cernica, dăruit
fiind de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei publice, în şedinţa din mai 1902, cu nr.
5242 seria B, ca şi mss. gr. rom. nr. 783 şi 794 şi rom. gr. nr. 1879.
'Cîntările din acest manuscris sînt în limba greacă.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

A se vedea ms.nr. XXXVI din această lucrare.
A se vedea ms.nr. XXX, din această lucrare.
A se vedea ms.nr.XXXV II din această lucrare.
A se vedea ms.nr.
XVI din această lucrare.
Sebastian Barbu-Bucur, Iosif Protopsaltul de la Mănăstirea Neamţ, în curs de apariţie.
Fost ms. rom. nr. 1878.

BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

1026

In limba română este scrisă numai o foarte sumară p ro p e d ie 74 (fol. I r — 4 v). Pe
fol. 1 r -eitim (*în chirilică) : «'începutul... seamnelor meşteşugului paltichiei, al gla
surilor celor suitoare şi celor pogorîtoare şi a toată darea îndemînă şi urmarea care
s-au alcătuit intr-unsa de cei vechi şi de cei noi făcători, care după vremi s-au
arătat».
XXX.
Ms. rom. gr. nr. 1879 75, din Biblioteca Academiei R. S. România
(legat
în carton cu piele la colţuri şi cotor — care este foarte cariat), este un HeruvicoK inonicar (căruia îi lipseşte titlul) de 309 fol. (17 X 12 cm), cu notaţie cucuzeliană
şi de tranziţie spre cea hrisantică şi text în limba greacă medievală -şi lîn limba
română cu litere chirilice, provenind de la Mînăstirea Cernica şi dăruit Academiei
de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei Publice, în şedinţa din 4 Mai 1902 cu seria B,
nr. 5242 ca şi mss. gr. rom. nr. 783, 194 şi 1350.
Pe coperta I v sc rie : «psaltichie sec. XIX», iar N. M oldoveanu 76 o trece ca
fiind din secolul X V III— XIX. Intrucît manuscrisul este scris de mai multe mîini,
hîrtia de mai multe calităţi şi de format diferit, întruoît este grafiat cu notaţie cucuze
liană şi de tranziţie şi conţine cîntări de ale lui
Aor/.e
Moldovlah — de care
ne-am ocupat într-un studiu în curs de apariţie — iar la fol. 272 v jos, la sfîrşitul
axionului gl. II „a£iov eaxlvu
(cuvine-se), găsim scris, cu aceeaşi cerneală *cu care
sînt scrise şi notele din pagina respectivă (tuş negru): «1808 ap/ri/l 30», noi credem
că manuscrisul a fost scris în primul deceniu al secolului al XlX-lea, în Moldova
şi de către un român.
Sînt albe filele: 8 v— 11 v, 18— 1 9 ,4 4 v — 45, 49 v, 59 v— 60 v, 112v— il3 v , 124 v,
149 v, 159— 165, 167 v, 185— 187, 214 v, 215 v, 249 v— 254, iar fol. 291 r— 295 v, sînt
scrise de altă mînă şi pe altă hîrtie.
Fol. 32 v—33 r, 149 r şi 185 r, conţin numai note muzicale fără text sub ele; fol.
102, 166 v— 167 r, 246 r şi 300 v— 301 r, conţin numai note muzicale fără text sub ele
şi fără semnele hironomice care de obicei se scriu cu roşu ; din fol. 166 r— 167 r,
294 v—296, 297 v, 299— 300, 302 r— 304 r— v, 307 r— 308 r, lipsesc semnele hironomice
care se scriu cu roşu, iar la fol. 289 r—290 r găsim un heruvic scris în limba sla
vonă mai nouă.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Doamne strigat-am şi Să se
îndrepteze gl. I— V III (fol. 12 r— 16 v). La fol.
12 v, Doamne strigat-am gl. II şi apoi la toate glasurile, scrie : xou aoxoo dar la gl.
I-iu nu se indică autorul;
— Anixandarele Deschizînd tu m îna ta..., gl. VIII, tot fără autor, scrise de
aceeaşi mînă ca şi Kegragariile sau strigările (fol. 20 r— 29 r),care sînt identice cu
cele pe care le găsim scrise — de altă mînă mult mai tîrziu şi fără indicarea auto
rului — la începutul manuscrisului lui Filotei sin Agăi J ip e i 77 ca şi cu cele din ms.
rom. gr. r. 576 78, cu cele din ms. gr. rom. nr. 111/94 79 şi 76680şi cu cele din ms. gr.
nr. 837 81;
Heruvicul A cum puterile..., de la liturghia lui Grigorie Bogoslovul (Predeştenie)
gl. V III (fol. 43 r—44 r ) ;
— A'xion şi chinonic la liturghia Sfîntului Vasile cel Mare De tine se bucură...,
gl. V III şi Pre arătătorul..., gl. II (fol. 46 r— 49 r) ;
Din nou Heruvic la liturghia Sfîntului Grigorie Bogoslovul Acum puterile...,
fără indicarea glasului şi fără unele semne hironomice care de obicei se scriu cu
roşu (fol. 94 v—95 r).
— La fol. 102 r— 104 v, sînt scrise în limba greacă, dar cu indicaţiile tipiconale
ro m â n e ş ti: «Chinonicele ce se cîntă la toate praznicele, preste totu anul» după cum
urmează : «La Paşte», «La Du/mi/’nica sf. Apostol Thoma», «La înjumătăţirea prazni74.
Sebasîian Barbu-Bucur, Propedii ale muzicii psaltice..., partea Il-a (a studiului) tomul 22 1975,
p. 67—68.
75. Figurează în fondul de manuscrise româneşti.
76. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
77. =Ms. rom. nr. 61, fol. 1 r—3 v (Biblioteca Academiei R. S. România).
78. A se vedea ms. nr. XXXVI din această lucrare.
79.
A se vedea ms. nr. X XXV II din această lucrare.
80.
A se vedea ms. nr. X X X V III din această lucrare.
81.
A se vedea ms. nr. XVI din această lucrare.
%

DIN TRECUTUL BISERICII NOASTRE

1027

eului», «La înălţarea'D/o/mnului», «La Pogorîrea D(u)hului sfîntu», «şeptembrie 1 », «La
înălţarea Sfintei Cruci», «La Naşterea Domnului I(isus) H(ristos)», «La Botezul Dom
nului», «La Buna Vestire», «La pro(o)rocul Ilie», «La schimbarea la faţă», «La simbăta sfîntului şi dreptului Xazăr», «La duminica Florilor», «întru -sfînta şi marea Joi,
cîntăm în loc de heruvic şi kinonicu de 3 (ori) acest troparu», «Heruvicul din Sîmbăta cea mare», «Kinonic tot în sfînta şi marea sîmbătă», «Heruvicul ce-1 cîntă în
postul -cel mare», «Chinonic în -postul mare», «Chinonice preste toată săptămîna :
luni *a îngerului», «...şi la fiecare kinonicu să zice alliluia de 3 ori» ;
Toate aceste titluri ale tuturor chinonicelor praznicelor de peste an — scrise
în lim ba rom ână, sînt -de mare importanţă pentru noi, ele îndreptătindu-ne* să con
chidem că scriitorul acestui manuscris, a fost român ;
— Stihira îngereştile puteri, fără indicarea glasului, fără m ărturii'şi fără unele
semne ce se scriu cu roşu (fol. 108 r— v ) ;
— Priceasnă la Joia cea mare C inei tale..., gl. VI (fol. 120 r— v) ;
— Heruvic >în Sîmbătă cea mare Să tacă totu trupul..., gl. V III (fol. 122 v— 124 r) ;
— Stihira Cuvioase părinte... Paisie, gl. I (fol. 127 r—v ) ;
— Stihira de la slujba înmormîntării mirenilor Plîng şi mă tîngucsc..., gl. V III
(fol. 128 r— 129 r ) ;
— Stihiră ce se cîntă la masa celui ce găteşte ospăţul Cel ce ai săturat pre
noroade..., gl. V III (fol. 129 r— 130 r ) ;
— Slavă şi acum : Ziua învierii..., gl. V (fol. 130 r— 131 r), identică cu cea a lui
Filotei sin Agăi Jipei (fol. 29 v— 30 v) şi a lui Duma Braşoveanu (fol. 290 r— 291 r) ;
— Sfinte Dumnezeule..., gl. nenano (fol. 188 v).;
— Heruvice greceşti
de Kir BaaT]Xa*/.e, gl. VIII, IV şi V III (fol.204 v—207 v),
după care urmează unulgl. V (fol. 208 r— 209 r) cu textul
românesc pus deasupra
celui grecesc ;
— Heruvic gl. I bilingv (fol. • 208 r— 209 r), care iniţial a fost scris greceşte şi
ulterior s-a adă-ugat textul românesc deasupra cfelui grecesc, probabil de către kir
Vasilache (?);
— Chinonicul Cel ce faci pre îngerii tăi duhuri..., bilingv gl. I (fol. 281 r—282 r)
care, iniţial a fost scris
greceşte şi ulterior s-a adăugat textul românesc
deasupra
celui grecesc, probabil de către kir Vasil'ache ;
— H eruvic gl. I a lui ,,y-6p IleTpoi) Aa{j.(7ta) Aap(te)-(fol. 286 r—v) ;
— Heruvic gl.IV : «fac(erea) lui y.up KopViXou apXîepeooX (fol. 287 r— v ) ;
— Heruvic gl. VII «facerea Ieremiei monah» (fol. 288 r—289 r ) ;
— Stihira Să cinstim slăvit noroade..., fără indicarea glasului, fără mărturii şi
fără unele semne care se scriu cu roşu (fol. 290 v) — Axionul de
la 8 septembrie Strein lucru..., text (fol. 302 v ) ;
— «Hristos au înviat...», gl. V (fol. 303 r) acelaşi cu cel grecesc dela fol. 302 r.
Tradus în româneşte, are şi semnele scrise cu roşu care lipsesc în varianta grecească ;
— Axionul de la 8 septembrie Strein lucru..., (fol. 304 r—v), fără indicarea gla
sului, fără mărturii şi fără unele semne care de obicei se scriu cu roşu, pe note
o parte şi altă parte şi pe cuvinte şi neterminat ;
— Ceia ce eşti m ai cinstită..', gl. I «facerea lui M(i)h(a)lake M(o)ld(o\vl(a)hu»
(fol. 305 v ) ;
.
— Să*se îndrepteze rugăciunea mea..., gl. II (fol. 307 r ) ;
— Lum ină lină..., (fol. 307 r— 308 r) fără indicarea glasului, fără mărturii şi fără
semnele (hironomice) care de regulă se scriu cu roşu ;
— Din punct de vedere muzical, cântările româneşti din acest manuscris sînt
eterogene aşa cum era şi mentalitatea psalţilor români înainte şi chiar imediat după
reforma lui Hrisant. Astfel de pildă Ziua în v ie rii care în traducere aparţine lui
Filotei (anul ,1713) este chiar mai veche, ea găsindu-se aproape’ identică ân manuscrise
greceşti, după care va fi tradus Filotei ca : ms. gr. nr. 832, scris înaintea anului 1710
(fol. 282 v— 284 v), ms. gr. nr. 564, scris înaintea anului 1708 (fol. 234 r— 235 v sau ms.
gr. nr. 102 (fol. 108 r—v), ce aparţine — probabil — chiar secolului al XVII-lea.
Alte cîntări, cum ar fi de pildă strigările (Doamne strigat-am), aparţin direct cîntă
rilor de după reforma lui Hrisant, desăvîrşită la anul 1814, dovadă că aceasta pă
trunsese în Moldova cu cel puţin un deceniu mai devreme decît in Muntenia, cum
vom demonstra într-un alt studiu 82.
'
82. Sebastian Barbu-Bucur, Reforma lui Hrisant la români.
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Majoritatea cîntărilor româneşti din acest manuscris din punct de vedere muzi
cal, sînt scrise în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de româ
nire a cîntărilor eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi
Iosif Protopsaltul de la Mănăstirea Neamţ.
'
XXXI. Ms. gr. rom. nr. 1355 83, din Biblioteca Academiei R. S. România, înce
putul secolului al XlX-lea {legat în lemn îmbrăcat în piele, cu ornamente presate
pe margini şi la colţuri, şi cu o floare pe mijlocul copertei a Il-a) este un A n to io 
ghion (căruia îi lipseşte titlul) de 358 fol. (15X10 cm), cu notaţie cucuzeliană, de
tranziţie spre cea hrisantică şi chiar hrisantică şi text în limba greacă medievală
şi în limba română cu litere chirilice, «cumpărat de la anticarul Alb. Zurebel, la
15 Octombrie >1903», cum scrie pe spatele copertei I-a.
La fol. 1 r sînt cîteva însemnări fără importanţă conţinînd a n ii: «1809», «1822»,
«1831», «1833», iar la fol. 2 r nişte indicaţii tipiconale privind vecernia şi utrenia.
La fol. 2 v, găsim însemnarea : «1809» rofla itfme lro (7icp6oBo) c(sa KHiira -pHHaA
/ieniT-b JîHBaHCKOfxy jiorocj)eTy KocTfro «anul 1809 iunie 1. Această carte aparţine logofătu
lui de di-van Costea.
La fol. 4r citim «1834 apr. 24, marţi seara spre miercuri la 3 ceasuri şi un sfert
din noapte s-au cutremurat pămînt/ul/».
La fol. 342 v— 345 r este scrisă ulterior, «Scara domnilor Ţării Româneşti» —
începînd cu «Radu Vodă I Negru Basarab leat 1241» şi sfîrşind cu «Ioan Vod(ă)
Caragea, 1812» — de către «Konstantin Konstantinovici», care la 1837 august 31»
scrie şi reţetele medicale de la fol. 347 r— 358 v.
Sînt albe filele: 5, 158 v, 188 v— 189 v, 211 v—237, 328 V, 332— 342 r, 345 r— 346 v.
Toate cîntările acestui manuscris sînt în limba greacă în afară de una singură
care este scrisă în limba română şi anume, Heruvic „IIoiYjijLa ^£X(a)Xaxi
(alcătuit
de Mihalache) rjl os I cc (fol. 206 r), dovadă că> întregul manuscris a fost probabil scris
de către un român, căci foarte mulţi români au scris greceşte în tot secolul al
XVIII-lea şi pînă către anul 1831, dar nici un grec n-a scris româneşte, ci numai a
copiat sporadic cîte o cîntare într-un întreg ms., cum este cazul -lui Teofil Zagavias
— care în ms. gr. 840 copiază şi troparele pentru ucenici ale lui Ioniţă Prale — sau al
lui Hristofor din Hios, care în ms. gr. 678 — 'plătit fiind de către paharnicul Dinu,
copiază şi Anixandarele lui Iosif Monahul de ila Neamţ.
Din punct de vedere muzical acest heruvic este scris în stilul care s-a impus
în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesiastice din ţara
noa-stră, aceea a autorului acestui imn — Mihalache Protopsaltul.
X X X II. Ms. gr. rom. nr. 15, din Biblioteca Mănăstirii Neamţu (legat în carton
îmbrăcat cu piele), este un A ntoioghion (căruia îi lipseşte titlul) de 430 fol. (18 X
12 cm.), cu notaţie neobizantină de tranziţie spre cea hrisantică şi hrisantică şi
text 'în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice.
în lucrarea sa N. Moldoveanu 84 îl trece ca fiind din secolul al XVIII-lea. După
cele trei feluri de notaţie, cucuzeliană, de tranziţie şi hrisantică, după stilul cîntărilor
româneşti ce le cuprinde, cît şi după un fel de pomelnic pe care-1 găsim scris la
începutul manuscrisului (fol. 1 r— v) unde este amintit şi Mitropolitul Veniamin Cos
tache 85, credem că manuscrisul a fost scris în primul deceniu al secolului *al XlX-lea
' de către un român şi în Moldova.
Pe fol. 1 r—v — în limba română cu litere chirilice citim : «Pre blagocesti-vul
singur Stăpînitoriul marele D(o)mnul nostru împăratul Nicolae Pavlovici a toată Rosiia şi pre soţia sa prea blagocestiva Doamnă, împărăteasa Alexandra Theodorovna ;
pre clironomul lui bine credinciosul Domn şi mare Kneaz Alexandru Nicoloiuvici ; •
pre bine credinciosul Domn şi mare cneaz Constantin Nicolaivici ; pre bine credin
ciosul Domn Ţesarevici mai marele cneazu /.../ Pavlovici ; pre bine credinciosul Domn
şi marele cneaz Mihai Pavlovici şi pre soţia sa bine credincioasă Doamna mare cneghină Elena Pavlovici ; pre bine credincioasele doamne mare cnejne Maria, Olga şi
Alexandra N icolaevna; Maria, Elisabeta şi Ecaterina Mihailovna, pre bine credin
cioasa mare cneaghină Maria Pavlovna şi soţul ei ; pre bine credincioasa Doamnă
mare cneghină Anna Pavlovna şi soţul e i ; pre foine credincioasa Doamnă ; pre prea
83. Fost ms. rom. nr. 2387.
84. Asist. Diac. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
85. Veniamin Costache a fost ales mitropolit la 24 mai 1803.
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sfîntul îndreptătoriul Sinod; şi pre prea o sfinţitul M itro p o litu l nostru V eniam in»
(subl. n.).
Sînt albe filele : 15 v, 361 r— 371 şi 428 r— 430.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Polieleul R obii Domnului..., {fol. 4 r— 15 r ) ;
— H eruvic gl. I (fol. 19 r—20 v) ;
. — H eruvic gl. V «al lui Daniil Lam/’padarie/» (fol. 47 v— 49 v ) ;
— Heruvic «la Sîmbătă cea mare», Să tacă tot trupul..., gl. VIII, (fol. 101 v—
104 r) ;
— Stihira, Cuvioase Părinte... Paisie..., gl. I (fol. 174 v— 177 v);
— Stihira Cu ştiuţii..., (fol. 177 v— 180 r);
— Stihira de la slujba înmormântării mirenilor Plînq şi mă tînguiesc..., gl. V III
(fol. 180 r— 184 v );
— Stihiră ce se cîntă la masa celui ce găteşte ospăţul Cel cc. ai săturat pre
noroacle..., gl. V III (fol. 191 v— 214 r ) ;
.

— Doxologie gl.

Uy> e x x â c p o v a (fol. 287 r— 291 v) un stih grecesc (numerele

fără soţ) şi unul românesc (numerele cu soţ) intercalat, dovadă .pe de o parte a
luptei permanente .pentru românire; iar pe de altă parte, a păstrării limbii greceşti
pe toată perioada domniilor fanariote ;
— Heruvic si priceasnă în Joia cea mare C inei tale celei de taină..., (fol. 291 v—
292 v ) ;
— Axion la liturghia Sf. Vasile cel Mare De tine să bucură...,gl. V III (fol. 302 r—
304 v), care păstrează doar cîteva semne din notaţia cucuzeliană iar ca stil apropiindu-se foarte mult de cîntările scrise după reformă ;
— «Heruvic din postul mare glas

Cj

A cum puterile..., de l*a Predeştenie sau litur

ghia Sf. Grigorie Bogoslovul (fol. 305 r— 306 v ) ;
— Heruvic din postul mare gl. VI, A cum puterile..., (fol. 306 v— 308 v ) ;
— Heruvic şi priceasnă în Joia cea mare C in ii tale..., a lui Ignatie gl. I» (fol.
308 v— 312 v );
— Heruvic «la sîmbătă cea mare», Să tacă tot trupul..., gl. V (fol. 312-v— 315 v );
— Stihurile de la cîntarea Cu noi este Dumnezeu : A u ziţi p în ă la m arginile pămîntului..., (fol. 414 r— 427 v) care se cîntă în prima şi cea de a cincea săptămână din
postul mare, după «Canonul cel mare», cu indicaţiile tipiconale «strana a doua iarăşi
acesta» (fol. 413 v jos) şi «apoi iarăşi strana întîia stihul acesta» (fol. 414 r).
Din punct de vedere muzical, majoritatea cîntărilor româneşti din acest manus
cris sînt scrise în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesiastice din- ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi
Iosif Protopsaltul Mănăstirii Neamţu, iar unele aparţin chiar perioadei imediate de
după reforma lui Hrisant din 1814, dovadă că aceasta pătrunsese în Moldova cu cel
puţin un deceniu mai devreme decît în Muntenia şi decît data oficializării ei la Constantinopol, aşa cum vom arăta în alt studiu 86.
X X X III.
Ms. gr. rom. nr. 786, din Biblioteca Academiei R. S. România (legătură
nouă, în carton cu hîrtie şi pînză la cotor şi colţuri) este un Heruvico-Chinonicar
(căruia îi lipseşte titlul) de 161 fol. (17 X 12 cm.), cu notaţie neobizantină de tranziţie
spre cea hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere
chirilice, provenit din Biblioteca Mitropolitului Moldovei şi Sucevei Iosif Naniescu
şi dăruit Academiei Române în anul 1894, ca şi ms. gr. rom. nr. 766.
în «Catalogul manuscriptelor greceşti» C. Litzica 87 şi după el şi N. Moldoveanu 88;
îl trece ca fiind din secolul al XlX-lea. Întrucît este scris cu notaţie cucuzeliană de
tranziţie spre cea hrisantică, iar unele cîntări sînt scrise în stilul celor de după reformă,
credem că manuscrisul datează din primul sau chiar cel de al doilea deceniu al seco
lului al XlX-lea.
86. Sebastian Barbu-Bucur, Reforma lui Hrisant la români.
88. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.

87. Constantin Litzica, op. cit., p. 23§.
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Manuscrisul este grafi at de mai multe mîini (fol. 72 r— 78 r de .pildă este un alt
scris foarte frumos), sînt albe filele: 51, 70 v— 71, 83 v, 113 r— 114 r, 188, 128v, 129 v—
130, 140 r— 141, 144 v— 145r 147 v ; Lipseşte textul de sub notele muzicale la folio:
105 r— 108 r, llO v — 112v, 142— 144r, 146— 147, 153 v— 155, 156 v—'160; Sînt scrise fără
semnele hironomice — care, de obicei se scriu cu roşu — fol. 52 r— 65 v, 123— J24,
iar la folio: 41 v— 50 v, 65 v— 70 r, 79—83 r, 90 v— 92 v, 119 r, 121 r— 122, 132— 135 v ;
lipseşte textul de sub notele muzicale, ca şi semnele hironomice care se scriu cu roşu.
Facem menţiunea că este cel mai deteriorat manuscris — pe care l-am întîlnit
pînă acum — probabil din cauza umezelii. Astfel fol. 72 r— 78 r (fără text şi semne
roşii) deşi sînt udate, notele muzicale sînt clare, în timp ce fol. 88 r— 90 r (din care
n-au mai rămas decît semnele roşii — cele negre dispărînd definitiv) oa şi fol. 1 or— 32 r,
83 r şi 84 r—87, sînt complet irecmperabile.
Toate cîntările din acest manuscris sînt în limba greacă în afară de două care
sînt în limba română şi anume :
— Axionul de la 15 August N eam urile toate..., gl. I (fol. 129 r) şi
— Stihira Spre cer in im ile avînd..., fără indicaţie de glas şi fără mărturii (fol. 160 v).
Din punct de vedere muzical cîntările româneşti din acest manuscris sînt aproape
ideatice cu cele imediat de după reforma lui Hrisant.’ (Anexa nr. 15).
<K

•

— XXXIV . Ms. rom. nr. 578 89, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat
în carton îmbrăcat în ipînză — .păstrîndu-se şi copertele de piele ale legăturii vechi)
este un A nastasim atar (căruia îi lipseşte titlul) de 154 fol. (32 X 22 cm.), cu notaţie
neobizantină de tranziţie spre cea hrisantică şi text în limba română cu litere chirilice
şi limba greacă medievală, provenit «De la C. Munteanu din Fălticeni — 1898 August
20» cum găsim pe fol. 1 r jos.
în «Catalogul manuscriptelor româneşti», I. Bianu şi R. Caracaş îl trece ca fiind
din secolul «al XlX-lea. întrucât este scris cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea
hrisantică, iar unele cîntări sînt scrise în stilul celor imediat de după reformă, credem
că manuscrisul datează din primul sau chiar din cel de al doilea deceniu al secolu
lui al XlX-lea.
Numerotarea este tîrzie. Sînt albe filele : 19 v, 82 r, 128 v, 145 v.
Lipsind începutul şi sfîrşitul, manuscrisul începe cu ultima stihiră de la vecer
nia glasului I-iu C u v în tu lu i celui îm preună cu tatăl... şi sfârşeşte cu stihoavna gla
sului al VlII-lea.
Manuscrisul cuiprinde aşa dar, slujba vecerniei şi utreniei de sîmbătă seara pen
tru toate cele opt glasuri — cu lipsurile mai sus amintite — fiecare glas avînd la
v e c e rn ie : ' Doamne strigat-am şi Să se îndrepteze, stihiri, slavă şi acum dogmatica
şi stihoavna, iar la utrenie : Dumnezeu este Domnul, sedelnele, svetilna, hvalitele,
eotinala sau voscreasna, slavoslovie sau doxologie şi fericirile de la liturghie, după \
cum urmează : gl. I fol. 1 r— 19 v.; gl. II fol. 20 r— 38 r ; gl. III fol. 39 r—61 r ; gl. IV
fol. 61 v—81 v ; gl. V fol. 82 r— 108 v ; gl. VI fol. 109 r— 128 r ; gl. V II fol. 129 £— 144 v
şi gl. V III fol. 145 r— 153 v.
Din punot de vedere muzical, majoritatea cîntărilor româneşti din acest manus
cris sînt scrise în stilul care s-a imfpus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi
Iosif Protopsaltul Mănăstirii Neamţ, iar unele aparţin chiar perioadei imediat de după
reforma lui Hrisant din 1814.
XXXV.
Ms. gr. rom. nr. 794, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în
carton îmbrăcat în piele maron cu chenar presat) este un Heruvico-Chinonicar (căruia
îi lipseşte titlul) de 433 fol. 90 (15 X 10 cm.), cu notaţie cucuzeliană şi de tranziţie spre
cea hrisantică, şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chiri
lice, provenind de la Mănăstirea Cernica şi dăruit Academiei de Ministerul Cultelor
şi Instrucţiei Publice în şedinţa din 4 mai 1902 cu seria B nr. 5242 ca şi mss. gr. rom.
nr. 783 şi 1350, şi rom. gr. nr. 1879.
------------------------------------------------------------------------------------------------

\

89. Ion Bianu şi R. Caracaş, Catalogul manuscriptelor româtteşti, Tom. II, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1913, p. 334.
90. După ce se ajunge cu numerotarea la fol. 409, se începe iarăşi cu fol. 401, continuîndu-se
pînă la fol. 423, astfel încît manuscrisul are 433 fol. şi nu 423, cum spune Constantin Litzica, op. cit.,
p. 237.
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In «Catalogul manuscriptelor greceşti», C. Litzica91, şi după el şi N. M oldoveanu92,
ÎL trece ca fiind din secolul al XlX-lea. întrucît este scris în notaţie neobizantină şi
de tranziţie — cu destule semne din notaţia cucuzeliană — şi conţine şi chinonice
alcătuite de y.up Xpuaâv&'S (fol. 248 v— 251 r), credem că manuscrisul a fost scris înainte
de reformă şi anume, în primul sau în cel de al doilea deceniu al secolului al XlX-lea.
Manuscrisul este grafiat de mai multe mîini. Sînt albe filele: 14 v— 15, 115 v,
229 r—233, 333, 431 r, 432 v— 433 v ; între fol. 334— 335 o filă ruptă mai păstrează pe
rămăşiţă cîteva note muzicale, iar la fol. 431 v— 432 r lipseşte textul de sub note ca
şi semnele hironomice care de obicei se scriu cu roşu.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
—
Axionul de la liturghia Sfîntului Vasile cel Mare, De tine se bucură..., unul
gl. I şi unul gl. V III (fol. 4 v— 10 v ) ;
H eruvic tjXos I (fol. 72 r— 73 v ) ;
— Heruvic vjXos I (fol. 74 r— 75 v );'
Heruvic

ir
r\7.oz ţ/fo

Heruvic

TjXos III (fol. 82 r—84 r ) ;

Heruvic

tjXos

(fol. 75 v— 77 r) ;

(fol. 80 r— 87 v);

Heruvic

r\Xo<;

(fol. 77 r— 78 v) ;

Heruvic

vj'Loz

(fol. 84 r—85 vj ;

— H eruvic r\Xoţ II (fol. 88 r— 89 v ) ;

— Heruvic la liturghia Sfîntului Ioan Bogoslovul (predeştenie) A cum puterile...,
unul îjXos V I I I şi unul tjXos V III (fol. 91 r—94 r).
— Heruvic la Sîmbătă cea mare Să tacă tot trupul..., gl. V III (fol. 209 r—211 r ) ;
— Axion la liturghia Sfîntului Vasile cel Mare De tine să bucură..., gl. V III
(fol. 211 v— 213 r ) ;
— Priceasnă la liturghia Sfîntului Vasile cel Mare Pre arătăto riu l celor cereşti...,
gl. II (fol. 214 r).
Din punct de vedere muzical cîntări'le româneşti din acest manuscris sânt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor
eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
Mănăstirii Neamţu, iar unele aparţin chiar perioadei imediat de după reforma lui
Hrisant din 1814.
XXXV I.
Ms. rom. gr. nr. 576 94, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în
carton îmbrăcat în pergamoid cu piele la cotor) este un A ntoioghion, de 188 fol.
(22 X 15 cm.), cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea hrisantică şi text în limba
greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice.
Manuscrisul purtînd titlul : ,,’ApXiQ auv &eâj <27103 tc5v 7tp0301x1a auvxojjia Troica y.up
Ilexpou Aa^-aSapiou xou IIeX07t0vv]ai0uu «începutul... prosomiilor (podobiilor) prescurtate
(silabice-irmologice n.n.), compunerea lui kir Petru Lampadarie Peloponesiu», este
scris la anul 1810 de către loniţă ‘Pralea în Mînăstirea Slatina şi nu la Socola, cum
afirmă N. Moldoveanu 95.
Sînt albe filele : 21 v, 44 v— 46, 80 v, 112 v— 113, 118 v.— 119, 152— 156; cu acelaşi
scris cu'care este grafiată şi partea muzicală a acestui manuscris, între fol. 47 r—80 r
găsim în limba română cu litere chirilice Prohodul Domnului. La fol. 47 r— 48 r citim :
— «înainte cuvîntare :
Epitafionu sau punerea în mormînlu a D(o)mnului D(u)mnezeu şi Mîntuitoriului
Nostru Iisus H(risto)s, care acum-s-au alcătuită după calupurile greceşti întocma în
numărul si'labiloiu măsurîndu-să, adecă: pripealele stării întîiu treizeci şi cinci de
91. Constantin Litzica, op. cit., p. 237.
92. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
93. Două cîntări scrise în notaţie veche de tranziţie printre puţinele documente ale lui Hrisant
în această sistemă.
94. Ioan Bianu şi R. Caracaş, op. cit., p. 331.
95. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 95.

1032

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ

silabe, iar a doua stare treizeci şi optu, iar a treia noaosprezece silabe, — aşezătoriu
fiind eu cel mai mic între psalţi, dreptulu pravoslavnic Ionită Pralea, îndemnaţii fiindu
prin ii osîrdiia şi silinţa sf(i)nţii sale părintelui arhimandritului Chirii Sofronie, dinu
Sf(î)nta M(î)n(ă)stire Slatina care întru aceiaşi M(ă)n(ă)stire s-au şi alcătuitîi. Insă
ştiut fie şi aceasta, că ori şi cine va vrea alu scrie, trebue să se nevoiască ca întocma
şi asemenea să urmeze cu scrisoarea după cuprinderea izvodului pentrucă sintaxisu
iaste foarte sucitu, şi cuvintele sîntu prefăcute şi schimbate pre la locurea, pentru ca
să vie la cîntare, precum şi ceaţe greceşti căci întraltu feliu nici de cumu nu vinii şi
nici poate fi cuviincioasă cîntare, iaru Noimele pre cîtu amu pututu m-amu siliţii
cu osîrdie a le păzi. Daru de va schimba înadins vre unu scriitoriu cuvintele sau vreo
slovă măcar, şi nu va pune prosodiile, sau damgalile acestea sau* cuvintele ceale îm 
preunate (precumu unii obicinuiesc a face socotindu-se că tocmescu) apoi singurii va
fi smintitoriu aceştii alcătuiri. Căci şi în cel grecescu unele din pripeale nu tocma
sîntu bine încheegate, poate fi că s-au schimbat cu tipariul sau înadins s-au cu gre
şală, pentru ca cel din multa rîvnă spre dragostea lui D(u)mne.zeu de demult l-au
alcătuit, ştiu bine că nu au suferit cît de puţină neîntocmire, pentru aceasta rog pre
partea d(u)hovniciască, şi politiciască, mari şi mici, cu dragoste o primiţi ş f pre mine
de la rugăciuni să nu mă părăsiţi, 1810 avgust 10».
între fol. 81 r— 1 1 2 r, de asemenea, în limba română cu litere chirilice, este scris
Prohodul Adormirii Maicii Domnului. La fol. 81 r—82 r, citim : «Epitafionu, sau pune
rea în mormîntu la Adormirea Maicii D(o)mnului, după asemănarea celui din Sîmbătă
mare, facerea lui Emanuilu marelui ritorîi din anii 1626 : Scrisu-s-au în limba grecească
în Sfînta cetate a Ierusalimului de pomenitul Ghermano Ieromonahul şi s-au trimes
sfintei M(ă)n(ă)stiri Putnii metaniei sale. Iaru moldoveneşte s-au tălmăcit în S(fînta)
M(ă)n(ă)stirea Neamţului de obştescul frate Konstantinu Kuza. După aceea s-au alcătuitu după calupurile greceşti întocma în numărulu silabelor măsurîndu-să, adecă :
pripealele stări întîiu treizeci şi cinci de silabe, iar a doua stare treizeci şi şapte,
iar a treia nouăsprezece silabe. Aşezătoriu fiind eu celu mai micii între psalţi, dreptulu
pravoslavnicii Ioniţă Pralea, îndemnată fiindu prin osîrdia şi silinţa sfinţii(i) sale părin
telui arhimandritului Kirîi Sofronie, dinu sfînta M(ă)n(ă)stire Slatina, care întru aceiaşi
M (ă)n(ă)stire s-au şi alcătuitu (subl. n.)...», în continuare textul fiind identic cu cel
scris la fol. 47 v— 48 r, cu data, «1810 săpt(embrie) 20».
Aceste două scurte prefeţe ale lui Ioniţă Pralea sînt foarte importante pentru
noi, ele arătîndu-ne:
— că cele două Bpitafioane (prohoade) au fost scrise în această formă — la
Mănăstirea Slatina, în anul 1810, de către psaltul Ioniţă Pralea (de care ne-am ocupat
într-un studiu separat, în curs de apariţie), la îndemnul arhimandritului chir Sofronie.
— că «acum (pentru prima dată) s-au alcătuit după calupurile greceşti întocma
în numărul silabelor măsurîndu-să...» pentru ca să vie la cîntare (subl. n.), precum şi
ceale greceşti, căci într-alt feliu nici decum nu v in ii...»;
— că Epitafionul Adormirii, este «facerea lui Emanuilu imarelui ritorti din
anii 1626» ;
— că Epitafionul Adormirii «s-au scris în limba grească în... cetatea Ierusalimului»
de către un român, «Gherman Ieromonahul,.şi s-au trimes... Mănăstirii Putinii metaniei
sale (locului său de călugărie n.n.);
— că — pentru prima dată — acest Epitafion al Adormirii, a fost tălmăcit în
limba română, de către Constantin Cuza în Mănăstirea Neamţului.
Majoritatea cîntărilor — cu note .muzicale din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Prochimenele din postul mare Să nu întorci faţa ta..., şi Dat-ai moştenire...,
gl. V III (fol. 124 r).
— Condacul lui Andrei Criteanul, Sufletele al meu, scoală-te pentru ce clormi...,
gl. VI (fol. 124 v), care se cîntă luni, marţi, miercuri, joi în prima săptămînă a postului
mare şi miercuri în săptămîna a cincea, la «Canonul cel mare».
— ,,’Aor^aNTGtpia p.oXoo6av?]y.a
y.6p ’lwarîcp (jLovaX'TjXoş V IIIU Anixandarele
moldoveneşti tălmăcite de către kir Iosif monahul gl. VIII», Deschizînd tu m îna ta care
cîntă la Vecernia mare de sîmbătă seara, la praznice împărăteşti şi la sfinţi cu polieleu
se cîntă la Vecernia mare de sîmbătă seara, ta praznice împărăteşti şi la sfinţi cu poliele (fol. 133 r— 136r) care sînt identice cu cele pe care le găsim scrise — de altă
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mînă mult mai tîrziu şi fără indicarea -autorului — la începutul manuscrisului lui
Filotei sin Agăi J ip e i96, ca şi cu cele din ms. rom. gr. nr. 187997, cu cele din ms.
gr. rom. nr. 94 98 şi 766 99 şi cu cele din ms. gr. nr. 837 10°.
— Hristos au înviat..., fără indicarea glasului şi fără mărturii (fol. 148 r).
— Heruvice — fără mărturii şi semnele chironomice — care de obicei sînt scrise
cu roşu.
— Tpta&iy.ă [io\bo6dvixa
(Tradicalele m oldoveneşti) Cuvine-să cu adevărat...,
gl. II (fol. 167 r— 170v), oare se cîntă la începutul utreniei învierii şi care seamănă
cu cele greceşti, scrise puţin mai înainte (fol. 164 r— 167 r).
— Lum ină lină..., gl. II (fol. 170 v— 171 v), care se cîntă la vecernia mare de
sîmbătă seara, la praznice împărăteşti şi la sfinţi cu polieleu.
— Braţele părinteşti..., «în ziua în carea îmbracă
(in ziua în care se tunde
ân monahism) TjXos I», (fol. 172 r— 173 r).
'Din punct de vedere muzical, cântările româneşti din acest manuscris sînt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor
eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
mînăstirii Neamţ (Anexa nr. 17).
X X XV II. Ms. gr. rom. nr. I I I — 94, din Biblioteca Universitară-Iaşi (legat în carton
îmbrăcat cu piele) este un A ntoioghion (căruia îi lipseşte titlul) de 142 fol. — nume
rotare tîrzie — (22 X 17 cm.), cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea hrisantică
şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice, scrisă de
Macarie ierodiaconul în mînăstirea Slatina, anul 1813 101, cum citim — în notiţa scrisă
cu roşu — la fol. 139 r: «Această psaltikie Antoioghion o am scris eu cel jos îscălitu
în sfîntă Măn(ăsti)re Slatina la anul 1813 Ghenarie 15, în zilele D(o)mnului Skarlat
Kalimah V(oie)v{o)d /şi ori cine ar fura-o să nu aibă parte cu cei ce să slăveşte
într-însa, Macarie Ierodiaconul».
Pe vorsatz-ul primei coperte, sus, citim (scriere tîrzie): «Această carte este a lui
Gheorghe (...)» şters intenţionat n.n.
Pe fol. 9 r— 10 r, jos, scrie: «Am vîndut-o dumisale polcovnicului Gavriil (...) eu
ipodiaconu Konstantin Teodoroiu 1849 iuniu 22».
Lipsesc şase file care urmau să poarte nr. 29— 32 ; 41— 42.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— «A nixantaria (Anixandarele) lui Kir Iosilu M oldo vanu 102, (Deschizînd tu m îna
ta...), gl. VIII {fol. 22 r— 24 v), care sînt identice cu cele pe care le găsim scrise — de
altă mînă, mult mai tîrziu şi fără indicarea autorului — la începutul manuscrisului
lui Filotei sin Agăi J ip e i103, cu cele din mss. rom. gr. nr. 576 104 şi 1879 105, cu cele
din mss. gr. rom. nr. 766 106 şi 111/94 107 şi cu cele din ms. gr. nr. 837 108, cu aceasta
rezolvîndu-se problema autorului şi a perioadei în care au fost scrise aceste cîntări
şi anume, Iosif Protopsaltul de la sfîrşitul secolului al VILI-lea.
— «H eruvicul în S îm bătă cea mare, facerea lu i Kir Iosil m onahul M oldovanu»
(fol. 90 v— 91 r ) ;
— Lum ină lină..., gl. II (fol. 139 v), care se' cîntă la vecernia învierii, la prazni
cele împărăteşti şi la sfinţi cu polieleu.
Din punct de vedere muzical cîntările româneşti din acest manuscris sînt scrise
în stilul care s-a impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor
eclesiastice din ţara noastră, aceea a autorului mai sus amintit, din ultimul şi penul
timul deceniu al veacului al XVIII-lea.
X X X V III. Ms. gr. rom. nr. 771, din Biblioteca Academiei R. S. România (legătura
nouă de carton îmbrăcat în pînză) este un A nastasim atar (căruia îi lipseşte titlul) de
96. A se vedea ms. nr. I din această lucrare.
97. A se vedea ms. nr. XXX din această lucrare.
98. A se vedea ms. nr. XXXVII din această lucrare.
99. A se vedea ms. nr. XXVIII din această lucrarfe.
100. A se vedea ms. nr. XVI din această lucrare.
101. Fişierul bibliotecii respective îl trece greşit ca fiind din secolul al XVIII-lea.
102. A se vedea Sebastian Barbu-Bucur, losi'ţ Protopsaltul de la Mănăstirea Neamţ, în curs de
apariţie.
103. A se vedea ms. nr. I din această lucrare.
104. A se vedea ms. nr. XXXVI din această lucrare. 105. A se vedea ms. nr. XXX din această lucrare.
106. A se vedea ms. nr. XXVIII din această lucrare.
107. A se vedea ms. nr. XXXVII din această lucrare. 108. A se vedea ms. nr. XVI din această lucrare.
B.G.R. -
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62 fol. (32 X 24 cm.), cu notaţie neobizantină de tranziţie spre cea hrisantică şi text
în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice.
în «Catalogul manuscriptelor greceşti», C. Litzica 109 şi după el şi N. Moldoveanu 110
îl trece ca fiind din secolul al XlX-lea. Întrucît este scris cu notaţie de tranziţie de
la cea cucuzeliană spre cea hrisantică, unele cîntări sînt scrise în stilul celor de după
reformă, iar textul celor trei cîntări româneşti — existente aici — fiind într-o chiri
lică greu de descifrat — specifică anului -1820 — credem că manuscrisul datează din
cel de al doilea deceniu al secolului al XlX-lea, chiar după reforma lui Hrisant.
Manuscrisul este grafiat neîndemînatic, numai cu tuş negru şi de două mîini,
iar filele 50— 57 sînt legate pe dos.
Sînt albe filele: 19 v şi 31 v, între folio 46— 47 o filă albă este nenumerotată,
iar între filele 57— 58 trei file albe sînt de asemenea, nenumerotate ; lipseşte textul
de sub notele muzicale la folio: 9r jos— 9 v-, 15 r— 19 r, 20, 23 v— 28 v, 30— 33, 35— 46 r,
47 r, 50— 59 r, iar folio 29— 30 r şi 48— 49 sânt scrise amestecat, note muzicale cu text
şi fără text.
/
Luat în ansamblu, manuscrisul este lipsit de importanţă, pentru faptul că este
scris foarte neglijent, majoritatea cîntărilor sînt fără text, iar cele puţine care conţin
şi text, sînt frecvent întrerupte.
Toate cîntările din acest manuscris sînt în limba greacă, în afară de trei care
sînt în limba română şi anume :
—
Stihirile : Cu ce c în tări de laudă vom lău d a pre Ioan..., Cu ce glas (?) te vom
proslăvi..., şi A stăzi cu cinstita prăznuire..., fără indicarea qlasului şi fără mărturii
(fol. 34 r-v).
Din punct de vedere muzical, cîntările româneşti din acest manuscris sînt aproape
identice cu cele imediat de după reforma lui Hri'sant.
X X X IX .
Ms. gr. rom. nr. 839, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în
carton cu piele maron la colţuri şi cotor) este un Irm ologhion (căruia îi lipseşte titlul)
de 426 fol. (17 X 15 cm.), cu notaţie cucuzeliană de tranziţie spre cea hrisantică şi
text în limba greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice, provenit de la
Mînăstirea Vorona şi dăruit Academiei de Administraţia Casei Bisericii, .în şedinţa
din 14 noiembrie .1908.
•în «Catalogul manuscriptelor greceşti», N. Camariano îl trece ca fiind din secolul
al XVIII-lea111. Noi considerăm că manuscrisul datează din cel de al doilea deceniu
al secolului al XlX-lea, întrucît pe coperta I v 112, citim : «Acest Ermologhion este
drept al mieu cel iscălit Teof(i)l Ierom(o)nah Socola 1819» sept. 20, scris cu singură
păcătoasă m ănă a me» (subl. n.). Menţionăm că acelaşi Teofil Zagavias termină de
scris la 3 februarie 1821, un Anastasimatar113.
Manuscrisul este scris în întregime greceşte, în afară de «Irmosul înălţării —
Mâreşfe sutlete a l meu, ce se cîntă pînă la odovanie» care este în limba română, şi
în notaţie hrisantică.
Tot în limba română (numai text) este scris şi : «Trepelnicul cel mare pentru
semne omeneşti, scos din limba eline(a)scă» (fol. 122 r— ^26 v).
\

XL. Ms. gr. rom. nr. 840, din Biblioteca Academiei R. S. România, este un A nasta
simatar (căruia îi lipseşte titlul) de 187 fol. (17 X 1*1 cm.), cu notaţie cucuzeliană de
tranziţie'spre cea hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română cu
litere chirilice, provenind de la Mînăstirea Vorona.
Nestor Camariano 114 îl trece ca fiind din secolul al XVIII-lea. Noi îl plasăm la
începutul celui de al treilea deceniu al secolului al XlX-lea 115, întrucît pe vorsatz-ul
109. Constantin Litzica, op. cit., p. 235.
110. Diac. Asist. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 94.
111. Nestor Camariano, Catalogul manuscriselor greceşti, tomul II, Biblioteca Academiei Române,
'Bucureşti, 1940, p. 7.
112. Pe aceeaşi copertă sus, citim : «1838 ghenar 11,la 4 ciasuri din noapte s-au cutremurat
pămîntul».
113. A se vedea ms. gr. rom. nr. 840 din aceeaşi lucrare.
114. Nestor Camariano, Catalogul manuscriselor greceşti, tomul II, Biblioteca Academiei Române,
Bucureşti, 1940, p. 7.
115. Sebastian Barbu-Bucur, Pmpedii ale muzicii psaltice, partea Il-a (a studiului) tomul 22/1975,
p. 67.
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primei coperte citim (în limba română cu litere chirilice) : «Acest Anastasimatar este
(...) al mieu cel iscălit şi este scris de singură (...) m înă a me (subl. n.) Teofil iero
monah, Socola 1821 februarie 3», iar pe fol. 1 r (sus) citim (în limba greacă): ,,Kal
Ttp&s xoîs aAXois TeocpiÂou tepo(j.ovaXoo Zaya6ia<;u («Şi această (carte) printre celelalte
este a lui Theofil ieromonahul Zagavias»).
în plus, conţine şi nişte tropare pentru ucenici, scrise — după cum vom vedea
mai jos — de «Kir Ioneţă Prale», care n-a activat în secolul al XVIII-lea.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise numai nişte «tropare pentru ucenici» la sfîrşitul
manuscrisului (fol. 181 r— 187 v). Lâ fol. 181 r troparul începe în două variante : una
scurtă, identică cu cea a lui Filotei (fol. 70 r-v) — tradusă după Hrisafi — adăugată
pe marginea fol. 181 r—187 v şi alta, mult mai dezvoltată, după aceeaşi structură
melodică, scrisă pe aceleaşi file. La începutul troparului «Cel ce va să înveţe musichia...» găsim scris (în limba română cu litere chirilice) : «Şi aceste ce să văd puse
de aicea înainte pentru uşurinţa ucenicilor sînt a dumisale Kir Ioneţă Prale, fiind
dascăl în Sokola» (fol. 181 r), ceea ce înseamnă că varianta dezvoltată a acestui tropar
îi aparţine lui Ioneţă Prale. După acest tropar, urmează alte patru «tropare pentru
ucenici116: Pre Kirigiu..., aproximativ cu acelaşi text literar ca cele care apăruseră
şi la Filotei (fol. 258 v), adăugate mai tîrziu de altă .mînă, înaintea cărora Duma (ms. ,
rom. nr. 4305 Biblioteca Academiei R. S. România fol. 339 r-v) scrie : «Cuvintele sînt
aşezate, de întîiul Cîntăreţ al meu D. Şărban» 117.
XLI. Ms. rom. nr. 5970, din Biblioteca Academiei R. S. România, (legat în carton
îmbrăcat cu piele maron la colţuri şi cotor), este un A nastasim atar de 103 fol. (20 X 15
om. j, cu notaţie cucuzeliană şi text în limba română, cu litere chirilice, ce conţine o sumară
propedie 118 m uzicală (fol. 4 r— 7 r) «care s-au alcătuit de cei vechi precum şi altele
de ierom. A kakie de la M ănăstirea C ăldăruşani, 1821 februarie 18» (sub. n.). Pe fol. 8r
sus scrie (cu litere chiriliQe) : «De Akakie ieromonah ot Sf. Mănăstire Căid(ă)r(uşan)i
— 21 febr.», iar puţin mai jos în loc de titlu, citim : «începutul seamnelor adecă meş
teşugul psaltichiei, ce să numeşte Anastasim atarion ce se cuprinde toate stihirile în
vierii, care s-au alcătuit de cei vechi însă şi altele după toată osteneala noastră s-au
mai alcătuit».
Manuscrisul este scris în întregime în limba română, în limba greacă avînd o
singură cîntare (cu notaţie hrisantică), pe ultima filă (fol. 103 r): ,,Kaxe<piK>v&‘*îT0L> tj
7cpoaeoX'y) (jlou (Să se îndrepteze rugăciunea mea).
La început (fol. 1 r— 3 v) şi la sfîrşit (fol. 97 v— 103 r) Acachie introduce în manus
crisul său, un număr de şase cîntări româneşti, în notaţie hrisantică». La înălţare în
loc de A xion (fol. 1 r—2 r) care este cel al lui Macarie 119f Fericit bărbatul (fol. 2 r— 3 v),
«La Acatistul Maicii Domnului» (A părătoarei Doam ne fol. 97 v— 88 r), «Heruvic
miercurea şi vinerea în postul cel mare» A cum puterile şi De tine se bucură (fol.
100 v— 102 v), şi Pre arătăto rul (priceasnă — fol. 102 v— 103 r). în rest, întregul manus
cris (fol. 8 r—97 r) este un Anastasim atar, ce cuprinde slujba vecerniei şi utreniei de
sîmbătă seara, în afară de checragare. Pentru fiecare eh în parte Anastasimatarul
cuprinde la vecernie : şapte stihiri, slavă şi acum dogmatica; la stihoavnă : patru
stihiri slavă şi acum bogorodicina ; la hvalite : Toată suflarea, Lăudaţi pre el şi opt
stihiri, după ehul al VlII-lea urmînd cele 11 voscresne, mînecători sau eotinale.
Din punct de vedere muzical, toate cîntările din acest manuscris, în afară de
cele şapte cîntări mai sus amintite scrise în stilul şi sistema nouă) sînt scrise în genul
celor ale lui. Filotei sin Agăi Jipei, din cea a doua decadă a secolului al XVIII-lea
(1713), Anastasimatarul lui Acachie (fol. 8 r— 97 r) fiind o copie identică după c£l al
lui Filotei (fol. 71 r— 109 v), cu foarte mici adăugiri sau modificări, pe care le vom
arăta într-un studiu separat120, şi unde vom demonstra circulaţia şi viabilitatea cîn
tărilor lui Filotei pe durata de mai bine de un secol, Acachie fiind probabil printre
116. A se vedea transcrierea acestor tropare în notaţie liniară la : Sebastian Barbu-Bucur, Monu
mente muzicale, Filotei sin Agăi Jipei..., în «Studii de muzicologie», voi. VI, Bucureşti, 1970, p. 128—130.
117. Sebastian Barbu-Bucur, Ioan sin Radului Duma Braşoveanu, op. cit., în «Studii de muzico
logie», p. 162.
118. Sebastian Barbu-Bucur, Propedii ale muzicii psaltice..., partea Il-a (a studiului) tomul 22/1975,
p. 68—69.
119. Macarie Ieromonahul, Irmologhion sau Catavasieriu Muzicesc, Viena, 1823, p. 90—91.
120. Acachie Ieromonahul de la Căldăruşani, în ms.
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ultimii călugări ro m âni121 tradiţionalişti, care au persistat în menţinerea şi practi
carea cîntărilor — «care s-au alcătuit de cei vechi» — chiar şi după reforma lui Hrisant
(adusă la noi de către Petre Efesiu la 1816)’, căci este exclus ca după scrierea acestui
Anastasimatar (1821) să nu se fi cântat duipă el cel puţin oîţiva ani.
«Cei vechi», în cazul de faţă, însemna Filotei, al cărui nume Acachie nu-1 amin
teşte — probabil din neştiinţă — aşa cum nu-1 va aminti cu doi ani mai tîrziu, nici
marele său contemporan, Macarie Ieromonahul, în prefaţa Irmologhionului s ă u 122,
unde ne lasă impresia că nu cunoştea epoca brîncovenească şi implicit pe Filotei sin
Agăi Jipei.
Manuscrisul este extrem de important pentru noi, el dovedindu-ne larga circu
laţie a cîntărilor lui Filotei în spaţiu şi mai ales în timp — circa 120 de -ani (Anexa
nr. 9— 21).
XLII. Ms. gr. rom. nr. 4392, din Biblioteca Universitară-Cluj, sfîrşitul sec. al
XVIII-lea (legătură veche de carton îmbrăcat în piele cu chenare presate) este un
A ntoioghion (căruia îi lipseşte titlul) de 172 fol. (16 X 15 cm.), cu notaţie cucuzeliană
de tranziţie spre cea hrisantică şi text în limba greacă medievală şi în limba română
cu litere chirilice.
Majoritatea cîntărilor din acest manuscris sînt în limba greacă.
în limba română sînt scrise :
— Checragciriile (Strigările sau Doamne strigat-am) şi A nixandarele (Deschizînd
tu mîna ta...), (fol. 4 r— 20 r ) ;
— Axionul învierii : în g e ru l a strigat..., gl. I (fol. 13 v— 15 v ) ;
— A xioanele praznicale (fol. 115 r— 127 v) ;
— C in tări din postul mare , amestecate cu diferite cîntări greceşti (fol. 136 r— 153 v).
Din punct de vedere muzical cântările româneşti din acest manuscris sînt scrise
în stilul care s-a impus, în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor
eclesiastice din ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Protopsaltul
de la Mănăstirea Neamţ.
XLIII. Ms. gr. rom. nr. 678, din Biblioteca Academiei R. S. România (legat în
carton îmbrăcat cu piele maron şi chenare florale presate în bronz pe ambele coperte)
este un A nto io g hio n (căruia îi lipseşte titlul) de 373 fol. (22 X 15 cm.), cu notaţie
cucuzeliană de tranziţie şi mai ales hrisantică (majoritatea cântărilor) şi text în limba
greacă medievală şi în limba română cu litere chirilice, provenind de la Mînăstirea
Rîşca 123, scris la anul 1831, de către Hristofor din Hios, cu cheltuiala şi după cererea
lui arhon paharnicul Dinu protopsaltul episcopiei de Roman, cum reiese din însemnarea
făcută pe fol. 371 v, unde citim: >}Ala
v.ai aîxTjaajS xou apXovxos 7 iaX apviK oo
Hxtvoo 7tpcoxo<|;aXxoo x*)C aYicoxax'fjC kniaxOTiri<; ’PcofJtavou e% exei 1831 cpeopooapioo 6. ’E^pacprj
Be Bia Xeipâs Xptaxocpopou Xioou «Cu cheltuiala şi după cererea lui Arhon paharnicul
Dinu protopsaltul prea Sfintei episcopii a Romanului, în anul 1831 fevruarie 6 s-a scris
de mîna lui Hristofor din Hios».
Credem că este ultimul manuscris, în care mai găsim (şi în acesta destul de rar
— în special pe «fol. 65 r—126 r) semne din notaţia cucuzeliană : cratima iporoi, apoderma, tromicon, lighisma, paraclitichi, epegherma şi piazma, dovadă a rezistenţei
împotriva reformei lui Hrisant, şi a perseverenţei unor psalţi şi protopsailţi (cum este
în cazul de faţă) români, în practicarea şi păstrarea tradiţiei, implicit şi a cîntărilor
«celor vechi», cum spunea Acachie Ieromonahul la 1821, cu toate că marea majoritate
a cîntăreţilor au îmbrăţişat imediat reforma, la data scrierii acestui manuscris ea fiind
de mult şi definitiv instaurată — prin publicarea şi răspîndirea tipăriturilor lui Macarie
din 1823, în timp ce la Constantinopol — patria reformei — dispute contradictorii au
durat pină în anul 1831.
Unele cîntări sînt dedicate postelnicului Costachi M avrocordat (fol. 65 r— 77 v),
cum citim la fol. 65 r «IloXueXeoS Niy.^cpopoo apXiBiaxovoo ’AvxioXtas xou Xiou, rcov'q&eIc
y.axĂ Btaay,eBaaiv,ev [xcoaia y.6xou Xout tI[3av, ^ Kataaapeî Be Souc, xou TiâveiTfeveaaxoo apXovxos
HeyâXoo 7toaxeXvixou Kwaxay.7j MaupoxopBaxou,

t)Xo<;

* «Polieleu al lui Nichifor din

121. în acelaşi an — 1821 şi tot în luna februarie 3, a terminat de scris un Anastasimatar în limba
greacă ieromonahul Teofil Zagavias de la Socola, Iaşi. La 20 sept. 1819, acelaşi Teofil termină de scris
tot la Socola un Irmologhion.
122. Macarie Ieromonahul, op. cit., p. IV.
123. Constantin Litzica, op. cit., p. 229.
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Chios, -arhidiacon de Antiohia, alcătuit pentru desfătare, la moşia Cotu-lui Ivan 124 sau
Chessărei de sais, a prea nobilului arhon mare postelnic Costache Mavrocordat, gl. VI».
Manuscrisul a aparţinut — începînd cu anul 1868 — Iconomului Gheorghe
Creangă — «leturghisitor la paraclisul spitalului din Tîrgu-Neamţ» — dăruit nepo
tului său Theodor Pavelescu psaltul la anul 1883, care la rîndul său o afioriseşte
Mînăstirii Rîşca «spre pomenire», cum vedem din însem nările: «Această carte de
musichie este dreapta a me cumpărată cu preţi de 37 lei vechi la anul 1868, luna
noembrie 30. Gh. Criangă Ichonom. Această carte de musichie o prizantez ca suvenir
nepotului meu Theodor Pavelescu psaltu de musichie 1883, mai 31. Pentru care sub
scrisă Gheorghe'Criangă Iconomu liturgisitoru la paraclis fi ospitalului din T. Neam
ţului de Ia a lui înfiinţare» (fol. 2 r— 15 r jos), iar pe vorsatz-ul copertei I-a verso
citim : «Aciastă karti de psaltichie cari mi-au datu prezent naşul meu Ghiorghi Criangă
din Tîrgu Niamţu o dau şi (eu) Bisericii de la Rîşca adecă la Monastire spre pome
nire. Theodor Pavilescu» (fol. 8 v).
Toate cîntările — în afară de A nixandare — sînt scrise în limba greacă, printre
ultimele de acest fel, dovadă a luptei perseverente a grecilor împotriva «românirii
cîntărilor», care odată cu eteria şi a instaurării domnilor şi mitropoliţilor pămînteni,
pierd aproape definitiv terenul, cântarea în limba română triumfînd.
în limba română sînt scrise numai Anixandarele Deschizînd tu m îna ta..., gl. V III
— sistema nouă {fol. 15 v— 29 r), fără indicarea autorului, semănînd cu cele greceşti
de la fol. 1 r— 15 v din acest manuscris, care sînt ale lui Kir Iosif Monahu de l*a
Mînăstirea Neamţu, (avt£avxapta xou ^op ’Iococp MovaXoo aizb Movaaxnjp^ NefxxCou), care la
rîndul lor, nu sînt aceleaşi cu cele ale aceluiaşi autor din ms. lui Filotei^25, din ms.
rom/gr. nr. 576 126 şi 1879 127f din ms. gr. rom. nr. 766128şi II1/94 129 şi ms. gr. nr. 837 130
Din punct de vedere muzical aceste Anixandare sînt scrise în stilul care s-a
impus în cea de a doua etapă a procesului de românire a cîntărilor eclesiastice din
ţara noastră, aceea a lui Mihalache Moldovlahul şi Iosif Monahul de la sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea (Anexa nr. 22).
Există indicaţii la Macarie şi Anton Pann — sesizate de muzicologul Dr. Gh.
Ciobanu — că în afară de aceste manuscrise, au mai existat şi altele în secolul al
XVIII-lea131.
în prefaţa Irmologhionului lui Macarie Ieromonahul 132f citim : «Mulţi din psalmii
cei desăvârşiţi (sic) din neamul nostru s-au arătat cu rîvnă în vremi, ca să facă cîte
ceva în limba noastră precum fericitul întru pomenire Arsenie Ieromonahul Coziianul,
Calist Protopsaltul Sfi(n)tei Mitropolii a Bucureştilor şi Şărban Protopsaltul Curţii
Domneşti. Karii 133 nu numai Anastasimatarul melos, stihirariul melos, Xeruvicile, Pricesnile toate, Catavasiile, Irmoasele toate şi altele, dară şi partea cea mai multă a
Papadachiei o au prefăcut Româneşte, cu toată desăvîrşita alcătuire, minunaţi Dascăli
şi alcătuitori vremii lor stînd în cea veche musichie».
Anton Pann menţionează şi el pe Mihalache Moldoveanu 134 care a alcătuit un
«Anastasimatar românesc» în anul 1767 şi pe Ianuarie Protosinghelul, carele pe la
anul 1821 (zice el) mi-a arătat un Anastasimatar foarte frumos potrivit în limba româ
nească», şi un «Doxastar asemenea vrednic de toată lau d a»135. în afară de acestea
tot el afirmă : «Cîntări alcătuite pe sistema veche în limba românească se găsesc nenu
124. Cotu-lui Ivan, sat, în capătul de sud al comunei Stînca, pl. Braniştea, jud. Iaşi, pe malul
drept al Jijiei. Apa acestui rîu făcînd un mare cot, înconjură satul dîndu-i forma unei peninsule. Vezi :
George Ioan Lahovari, General C. I. Brătianu şi Grigore G. Tocilescuf Marele dicţionar geografic al
României..., voi. II, Bucureşti, 1899, p. 707.
125. A se vedea ms. nr. I din această lucrare.
126. A se vedea ms. nr. XXXVI din această lucrare.
127. A se vedea ms. nr. XXX din această lucrare.
128. A se vedea ms. nr. XXVIII din această lucrare.
129. A se vedea ms. nr. XXXVII din această lucrare.
130. A se vedea ms. nr. XVI din această lucrare.
131. Gheorghe Ciobanu, op. cit. Studiul, Manuscrisele psaltice româneşti din secolul al XVIII-lea,
p. 292—293. în studiul respectiv autorul se referă la un număr de şase manuscrise româneşti şi bilingve
cu notaţie cucuzeliană, existente la Bibi. Acad. R. S. România.
132. Macarie Ieromonahul, Irmologhion sau Catavasier musicesc, Viena, 1823, p. IV—V.
133. Se referă la toţi aceştia şi nu numai la ultimul — Şărban.
134. Gh. Ciobanu, Studiu cit., p. 293, apud Anton Pann, Bazul teoretic şi practic al muzicii bise
riceşti sau gramatica melodică, Bucureşti, 1845, p. XIX.
135. Anton Pann, op. cit., p. XXIX.
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mărate mai pe la toate Monastirele de chinovii, adică : la Căldăruşani, Cernica,
Monastirea Neamţul, şi în alte părţi, dar prescriitorii s-au copiitorii din neîngrijire
ne însemnîndu-le numele d-asuipra (precum obicinuesc şi în ziua de astăzi) au rămas
cei mai mulţi necunoscuţi» 136.
Motivul pentru care toate aceste «alcătuiri» sau «tălmăciri» în româneşte nu
se mai găsesc — poate că unele vor fi găsite totuşi— ni-1 dă oarecum Macarie, cînd
afirmă că au mai tradus cîntări şi alţii decît cei menţionaţi — «însă pentru greutatea,
şi alta pentru zavistia celor ce nu pot să vază sporirea, şi să le auză pre acestea în
limba graiului nostru, dimpreună cu moartea lor au pierit şi ostenelele lor» 137.
Condiţiile istorice vitrege, dominaţia străină asupra ţinuturilor româneşti
au
contribuit, fie la distrugerea şi pierderea multor manuscrise de acest fel, fie la în
străinarea lor, odată cu instaurarea domniilor pămînten^ şi mai ales cu secularizarea
averilor mănăstireşti, cînd grecii pleacă în masă din ţara noastră, luînd cu ei, lucrul
cel mai de preţ — manuscrisele. Adeseori, însăşi domnitorii români au înzestrat unele
mănăstiri de la Muntele Athos şi din tot răsăritul Ortodox, cu manuscrise muzicale
şi cărţi de ritual, cu icoane şi podoabe de cult, care, ulterior, au luat calea colecţiilor
publice sau particulare de artă din alte ţări. Nu puţine muzee şi biblioteci de peste
hotare deţin astăzi manuscrise muzicale aparţinînd culturii noastre medievale, renas
centiste, baroce sau clasice.
Constatăm totuşi cu satisfacţie, că deşi întreaga cultură muzicală eclesiastică a
veacului al XVIII-lea a stat sub influenţa copleşitoare a elenismului, în sînul ei a
apărut în permanenţă tendinţa de românizare a cîntărilor, cu toate că, în perioada
fanariotă, şi mai ales la începutul secolului al XlX-lea, limba greacă luase locul defi
nitiv limbii române : prin şcoli, prin cancelarii şi chiar prin biserici, în timp ce limba
lui Varlaam şi Dosoftei rămăsese limbă doar a poporului de jos, tolerată numai în
bisericile sărace de la sate. Numai aşa se poate explica faptul că nu numai grecii,
ci şi toţi fbmânii psalţi şi protopsaliţi din cea de a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea şi pînă la Macarie Ieromonahul (1823) au scris mai mult greceşte decât
româneşte, aşa cum vom arăta în alte sudii.
în studiul de faţă am urm ărit: — descrierea sumară a celor 43 de manuscrise
care cuprind — în exclusivitate, sau parţial — cîntări româneşti.
Am scos în evidenţă două mari etape în procesul românirii cîntărilor eclesiastice
din ţara noastră : aceea a lui Filotei, care se întinde pe tot secolul al XVIII-lea şi
pînă în cel de al treilea deceniu al secolului al XlX-lea, şi cea a lui Mihalache Mol
dovlahul şi Iosif Protopsaltul de la Neamţ, din ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea
şi primele decenii ale celui de al XlX-lea.
— Ne surprinde faptul că atît Macarie cît şi Anton Pann lasă impresia că nu
cunosc monumentala operă a lui Filotei sin Agăi Jipei, cea mai importantă psaltichie
românească din perioada medievală scrisă după cele mai curate izvoare greceşti ale
secolului al XVII-lea, transmiţîndu-se din manuscris în manuscris, care străbate ca
un fir roşu, nu mai puţin de 12 decenii, pînă către anul 1830.
— Am obţinut în limita posibilităţilor, o mai bună datare a manuscriselor, evitînd
termenul prea genera^ de : secolul XVII, XVIII, X V III— X IX sau XIX, întrebuinţat de
C. Litzica, N. Camariano şi, după aceştia, şi N. Moldoveanu.
— Am reliefat faptul că s-a scris în notaţie cucuzeliană pînă la anul 1831, cu
toate că reforma se desăvârşeşte la Constantinopol, încă din anul 1814.
Studierea şi analizarea cîntărilor psaltice româneşti din perioada medievală, este
foarte importantă pentru muzicologia românească, ea ajutîndu-ne să desprindem acţiu
nea şi etapele românirii acestor cîntări, precum şi caracteristicile autohtone concre
tizate şi prin calificativul «vlahica» dat unor cîntări de la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea.

Sebastian BARBU- BUCUR

136. Ibidem, subnota (a) menţionată de Gheorghe Ciobanu în Studiul cit., p. 293.
137. A se vedea Gheorghe Ciobanu, op. cit., p. 293.

OBIECTE BISERICEŞTI ADUSE ÎN DOBROGEA
DE LA STÎNOA DUNĂRII ÎNAINTE DE 1877
In decursul celor peste patru secole şi jumătate de stăpînire otomană- asupra Dobrogei (între 1417 şi 1877) biserica românească a acestei provincii a avut de îndurat
opresiuni fără număr, cărora a reuşit să le facă faţă, în mare măsură, datorită legătu
rilor permanente pe care le-a întreţinut cu biserica frăţească de la stînga Dunării.
Apăsătoare au fost, totodată, lipsurile materiale, care n-ar fi putut fi depăşite fără
ajutoarele, directe sau indirecte, ale românilor de dincolo de fluviu. Sînt cunoscute,
în acest sens daniile în bani sau în produse, cu care domnii Ţării Româneşti au miluit,
începînd din secolul al XVIII-lea, atît Mitropolia Dristei (Silistrei), precum şi bisericile
«Sfîntul Dumitru» din Babadag şi «Sfîntul Nicolae» din Bogzachioi (Cernavoda), aflate
în această eparhie 1. Ulţimelor două aşezăminte li s-au acordat, mai întîi, cîte 25 de
tăieri pe fiecare an din v-ama domnească «pentru tămîie, untdelemn şi făclii» 2, sumă
care a fost ridicată ulterior, spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea, la 50 de taleri 3.
Mai tîrziu, cînd aceste danii sînt suspendate, cantităţi însemnate de luminări sînt
aduse, în bună parte şi pentru necesităţile cultului, de asemenea din Ţara Românească,
prin cumpărare. Astfel, în anii 1855— 1859, pentru care posedăm date precise, s-au im
portat în Dobrogea, numai pe la vama Brăila, peste 4000 ocale luminări de ceară
(albă sau galbenă), în afară de cantităţile achiziţionate de negustorii dobrogeni musul
m a n i4. într-o singură zi, la 18 octombrie 1858, comerciantul N. Mihail a trecut în Do
brogea, pe la această vamă, 1105 ocale luminări de seu5. în aceeaşi perioadă, au fost
aduse, pe la vama Olteniţa, alte 500 ocale de lumînări, în cea mai maţe parte tot
de seu 6.
Tot de la stînga Dunării, din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, au fost
aduse, încă din secolul al XVIII-lea, şi cărţile religioase necesare bisericilor româneşti
din Dobrogea7. Este vorba, în acelaşi timp, aici de un aspect important al legăturilor
1. V. A. Urechia, Istoria românilor, voi. I, Bucureşti, 1891, p. 60—62,, în notă ; voi. VI, Bucu
reşti, 1893, p. 244, 246 ; voi. XA, Bucureşti, 1900, p. 238. Vezi şi Tudor Mateescu, Les diocâses orthodoxes
de la Dobroudja sous la domination ottotnane, în «Balkan studies», XIII, Thessaloniki, 1972, nr. 2, p. 281,
285-287.
2. V. A. Urechia, op. cit., voi. I, p. 61—62, în notă.
3. Ibidem, voi. VI, p. 245-246 ; voi. XA, p. 236-237.
4. Arh. St. Buc., fond Vistieria Ţării Româneşti, dosarele 61 1—61 11/1855, 49 I — 49 III/1856, 7 1 —
7 IV/1857, 13 I - 13 IV/1858, passim.
5. Ibidem, dosar 13 III/1858, f. 811.
6. Ibidem, dosar 70/1855, f. 688, 692 ; dosar 11/1857, f. 575 ; dosar 1/1858, f. 57.
7. Al. T. Dumitrescu, O excursie în nordul Dobrogei. Arrubium şi mitropolia din Măcin. Cerce
tări istorice, Bucureşti, 1904, nr. 40 ; N. Iorga, Studii şi documente, voi. IV, Bucureşti, 1908, p. 54; V.
Ursăcescu, Monografia comunei Nalbant din judeţul Tulcea, Tulcea, 1910, p. 49 ; Al. P. Arbore, O încercare de reconstruire a trecutului românilor din Dobrogea, în «Analele
Dobrogei», III (1922), nr. 2, p.
288—289 ; Apostol D. Culea, Cît trebuie să ştie oricine despre Dobrogea,
Bucureşti, 1928, p. 120 ; P.
P,
Panaitescu, Originea populaţiei în Dobrogea Nouă, Bucureşti, 1940, p. 40, etc.
#
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culturale ale provinciei pontice cu vatra strămoşească, aspect care merită, cu priso
sinţă, un studiu aparte. Ne vom limita de aceea, în cele ce urmează, la urmărirea pre
zenţei în Dobrogea, înainte de 1877 a unor obiecte propriu-zisfe de cult provenite de
dincolo de fluviu.
Din cauza sărăciei şi a dominaţiei unei puteri străine, aspectul celor mai multe
biserici româneşti din satele dobrogene era de-a dreptul deplorabil8. La fel de sără
căcios era şi interiorul acestor lăcaşuri. Icoane şi odoare aproape că nu se găseau şi
aceasta din cauză că turcii, — după cum i se jeluiau, la 1839 călugărului Partenie
românii mai multor sate din Dobrogea, — distrugeau icoanele, prădau şi incendiau bise
ricile la care se afla argint. Cei păgubiţi nici nu se puteau plînge măcar, căci paşa nu-i
primea, iar Constantinopolul era prea departe9. începînd de pe la mijlocul secolului
al XlX-lea, aceste jafuri se înteţesc datorită acţiunilor sălbatice ale bandelor de başibuzuci, la care se adaugă apoi cele ale cerchezilor 10.
în pofida acestor condiţii, mai multe biserici româneşti şi-au conservat obiectele
necesare serviciului religios pînă la sfîrşitul stăpînirii otomane în Dobrogea. Astfel,
s-au păstrat numeroase icoane, unele dintre ele fiind o^era meşterilor locali n . Altele
erau aduse însă de la stînga Dunării, unde uneori erau comandate chiar în mod special.
La biserica din Ostrov (jud. Constanţa) se păstrează şi azi icoane, datînd din prima
jumătate a secolului al XlX-a, importate din Ţara Românească, avînd înscrise data exe
cuţiei şi numele donatorului. Tot de dincolo de fluviu s-ar putea să provină şi cele trei
icoane cu însemnări româneşti de la vechea biserică din Cernavodă, lucrate prin anii
1864— 186512. La 3 mai 1856, erau trecute în Dobrogea, -pe la vama Brăila, «2 icoane
măricele, 6 icoane de mijloc, 3 icoane mici, 1 icoană mai mică, 1 cruce şi 2 rame
poleite pentru icoane» 13
Avem ştiri despre aducerea la stînga Dunării şi a altor obiecte pentru bisericile
dobrogene. Astfel, tot pe la vama Brăila, au fost trecute, de către diverşi negustori,
sfeşnice de lut zmălţuite : 70 în anul 1855 14, 76 în 1856 15 şi 150 în 1857 16. Prin acelaşi
loc, la 15 ianuarie 1858, Gherasim monahul, probabil călugăr de la vreo mînăstire din
Dobrogea, importa în această .provincie 4 cădelniţe de aram ă17, iar la 27 iulie 1849, ne
gustorul Ion Potcoavă o candelă de cositor18. De asemenea, la 17 octombrie 1858, pe
la vama Olteniţa, erau trecute, de către dascălul Ioniţă din Popina, pentru biserica
românească nou construită din acest sat dobrogean19, următoarele obiecte de cult: 6
candele de madem, 1 cădelniţă din acelaşi material, 5 perichi sfeşnice de alamă, 1 potir
«cu tacîmul» şi 1 policandru de alamă, ultimul fiind evaluat la suma, foarte mare pe
vremea aceea, de 256 le i20.
8. Gh. Rădulescu, Stema religioasă a Dobrogei în decursul vremurilor, Bucureşti, 1904, p. 122;
Ilie Corfus, Asediul Silistrei din anul 1854 după un manuscris polon contemporan, extras din «Revista
istorică română», XiIV, Bucureşti, 1944, p. 10, 13.
9. Gheorghe G. Bezviconi, Călători ruşi in Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 349.
10. Alfred de Caston, Voyage dans la Dobrousha. La vâritâ sur les hommes et les choses, Bu
carest, 1878, p. 13-14, 16-17.
11. V. Ursăcescu, op. cit., p. 41 ; Apostol D. Culea, op. cit., p. 120.
12. Ioan I. Muşat, Istoricul oraşului Cernavoda, Bucureşti, 1938, p. 46.
13. Arh. St. Buc., fond Vistieria Ţării Româneşti, dosar 49 1/1856, f. 666.
14. Ibidem, dosar 61 1/1855, f. 192, 238.
15. Ibidem, dosar 49 1/1856, f. 494, 722 ; dosar 49 11/1856, f. 311.
16. Ibidem, dosar 7 1/1857, f. 365-366 ; dosar 7 11/1857, f. 412.
17. Ibidem, dosar 13 1/1858, f. 11.
18. Ibidem, dosar 11 11/1859, f. 298.
19. Despre această biserică vezi Apostol D. Culea, op. cit., p. 120.
20. Arh. St. Buc., fond Vistieria Ţării Româneşti, dosar 1/1858, f. 321.
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Erau aduse, totodată, şi diferite veşminte preoţeşti. în august 1857, se exporta,
pe la vama Brăila, o bucată de postav braşovenesc, «pentru anteriu» 2l, iar peste un an
2 anterie «de Braşov» 22. Tot pe la Brăila, doi negustori treceau în Dobrogea, la 31 mai
1857, cîte un epitrahil «cusut cu fir pe catifea stacojie» 2S, iar la 19 iulie acelaşi an,
alt negustor ducea peste fluviu un pachet cu următoarele piese vestimentare : un felon,
un stihar, un epitrahil, o pereche rucaviţe, 2 aere mici, un aer mare şi o bederniţă24.
De la stînga Dunării proveneau şi clopotele pentru biserici, desigur după ce au. torităţile otomane au îngăduit folosirea lor, probabil începînd din timpul războiului
Crim eii25. La Calica de pildă, vechi sat românesc pe malul lacului Razim, clopotul a
fost cumpărat şi adus de dincolo de fluviu de către un mocan* numit Ursuleţ28. La
D ăeni se afla, din anul 1854, un clopot mare care era crăpat. Transilvăneanul Nicolae
Ţîrcă, stabilit la Hîrşova, unde devenise viceconsul onorific al Austriei, a izbutit să-l
transporte, pe la 1860, prin Măcin şi Brăila, la Braşov, unde a fost turnat din nou,
după care a fost readus în Dobrogea27.
Lipsa posibilităţilor de confecţionare în interior a obiectelor trebuincioase cul
tului ortodox a făcut necesar importul lor în Dobrogea, poate în cantităţi mult mai
mari decît rezultă din informaţiile destul de sărace, de care dispun. Ele erau aduse,
de regulă, de la stînga Dunării, din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, ceea
ce constituie un aspect interesant al legăturilor multiple, niciodată întrerupte, ale
provinciei pontice cu patria mumă.

Tudor MATEESCU

t

21. Ibidem, dosar 7 11/1857, f. 559.
22. Ibidem, dosar 13 11/1858, f. 651.
V
23. Ibibem, dosar 7 1/1857, f. 562,
564.
24. Ibidem, dosar 7
11/1857, f. 4.
25. Ioan Georgescu, Din trecutul românesc al Dobrogei, în «Analele Dobrogei», X III—XIV (1932—
1933), p. 42.
26. Al. P. Arbore, De vorbă cu ţăranii dobrogeni, în «Analele Dobrogei», IV (1923), nr. 3, p. 323.
27. Ioan Georgescu, op. cit., p. 42—43.
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IMPORTANŢA BISERICII DIN DRĂGOEŞTI-VÎLCEA
PENTRU ARHITECTURA ROMÂNEASCĂ DIN SECOLUL XVI *
1.
Probleme istorice. — Biserica «Trei Ierarhi», necropola şi paraclisul curţilor
boiereşti ale marelui logofăt Tudor din Drăgoeşti, a fost construită în prima jumătate
a secolului al XVI-lea la o dată încă necunoscută dar anterioară anului 1530.
Această datare se Întemeiază pe faptul că în pronaosul bisericii se afla piatra
funerară a lui Dumitru, unul din fii logofătului Tudor, mort la 15 noiembrie 1530 \
în timpul domniei lui Vlad înecatul.
începutul secolului al XVI-lea, marchează una dintre cele mai frămîntate epoci
din istoria Ţării Româneşti ca de altfel şi pentru popoarele din Peninsula Balcanică.
După strălucita domnie a lui Neagoe Basarab (1512— 1521), în Ţara Românească,
s-au desfăşurat lupte acerbe pentru tron iar, turcii încercau să profite de neînţele
gerile dintre partidele boiereşti, dintre diferiţi domnitori şi boieri, pentru a se ames
teca în treburile interne.
Pe plan artistic frămîntă-rile complexe pricinuite de tensiunea internă şi aspra
asuprire otomană, au împiedicat schimbul de idei şi circulaţia meşterilor frînînd pro
cesul de sintetizare al experienţelor arhitecturii ortodoxe din sud-estul european şi
Orientul Apropiat.
După cum este cunoscut, în această perioadă, nu mai sînt ridicate edificii re
ligioase costisitoare cu paramentul din piatră făţuită cu decoraţie sculptată, ci bise
rici de dimensiuni relativ mici, construite din cărămidă, uneori şi cu bolovani de rîu,
un material ieftin şi uşor de procurat pentru meşterii locali. Aceste monumente pre
zintă însă, reale calităţi artistice prin raporturile armonioase şi prin calităţile plastice
ale faţadei.
*
Articolul de faţă reprezintă rezultatul cercetărilor preliminare, efectuate în vederea consolidării
monumentului.
1.
în urma inundaţiei Oltului din anul 1970, cînd s-a prăbuşit o parte din pronaos, această lespede
funerară a fost mutată în curtea bisericii.
Se pare că mormîntul se mai păstrează subpămîntul depus laintrarea
înnaos,în urma
erodării
malului şi a lucrărilor de consolidare a acestuia. Piatra funerară se află în proastă stare de conservare.
Reproducem mai jos inscripţia sa slavonă :
«t S-a săvîrşit din viaţă robul luiDumnezeu, jupanDumitru, fiul luijupanTudor marele
logofăt,
no(e)m(brie) 15 zie în anul 7039» (= 1530).
Inscripţia pietrei funerare a fost publicată de I. lonaşcu, în «Biserici, chipuri şi documente din Olt»,
voi. I, Craiova, 1934, p. 174.
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Paralel
cu construirea
unor edificii religioase care reiau planul bisericilor
Mînăstirii Cozia (1388), Mînăstirii Dealu (1500— 1502) şi Mînăstirii Argeşului (1517),
sînt ridicate în acest timp, biserici mai modeste cu planul dreptunghiular, în genere
ctitorii boiereşti. în cadrul acestui ultiim tip de edificii se situează şi biserica «Trei
Ierarhi» din Drăgoeşti.
2. Istoricul cercetărilor. — Bibliografia pentru biserica din Drăgoeşti-Vîlcea, este
redusă2. Acest monument, nestudi-at integral pînă în prezent, a fost descris sumar în
lucrarea lui I. Ionaşcu 3 şi amintit doar în monografia Prof. Ion Radu M ircea4, dedi
cată boierilor-ctitori din Drăgoeşti.
De asemenea, monumentul este menţionat în treacăt în articolul referitor la bi
serica din Dragomireşti-Dîmboviţa (sec. XV) al lui Ştefan Andreescu 5, în studiul Cor
neliei P illat6 cu privire la bisericile cu planul dreptunghiular ridicate în secolul al
XVI-lea în Ţara Românească.
%

3. C titorii m onum entului. — In cele ce urmează, vom arăta cine au fost ctitorii
bisericii în discuţie, referindu-ne nu numai la primul ctitor — marele logofăt Tudor
— , ci şi la urmaşii săi care au moştenit monumentul şi la unii membri ai familiei Bucşenescu care în secolele X V III—XIX, au contribuit cu diferite refaceri la modificarea
aspectului său originar.
Un document din anul 1532, în cuprinsul căruia apare «jupan Tudor ot Drăgoeşti»,
menţionează pentru prima dată satul Drăgoeşti ca nume de fam ilie7.
Prezenţa lespedei de mormînt a fiului acestuia în pronaosul bisericii încă din anul
1530, dovedeşte că satul Drăgoeşti se afla de multă vreme în posesia boierului Tudor.
Acesta îşi începe cariera ca diac, grămătic şi logofăt între anii 1494 (septembrie
13) — 1514 (iulie 23), în această perioadă semnînd numeroase hrisoave8.
în anul 1505 (iunie 15), voievodul Radu cel Mare (1495— 1508) îl considera pe
«jupan Tudor grămăticul» ca fiijid «din casa domniei» sale9. în acest document şi în
cel emis un an mai tîrziu — la 12 aprilie — , se specifica că Tudor şi familia sa stăpîneau satele Suseni (Voinigeştii de Jos-Olt), Balta, Prundul şi Costeşti, situate în
apropiere de Rîmnic 10.
în anul 1516, Tudor stăpînea Drăgoeştii Poiana de la Gilort, Pojarul (pe apa
Amaradiei) Căneşti şi Foleşti u .
în documentele emise între anii 1514— 1518, Neagoe Basarab îl numea «cinstitul
boier al domniei mele, jupan Theodor logofătul», iar spre sfîrşitul domniei sale, îi
acordă titlul de clucer — funcţie pe care o deţine în perioada 1520 (septembrie 4) —
1521 (aprilie 4). în aceşti ani, boierul Tudor şi fratele său Stanciu au ridicat o bise
Bibliografia •monumentului în discuţie, la Nicolae Stoicescu (Bibliografia localităţilor şi monu
mentelor feudale din România. I — Ţara Românească, voi. I. — A-L, editată de Mitropolia Olteniei, 1970,
p.
288—289).
3. I. Ionaşcu, op. cit.,
p. 172—176.
4. Ion Radu Mircea, Un neam de ctitori olteni : boierii Drăgoeşti, extras din«Revista
deistorie
bisericească», nr. 3, octombrie-decembrie, 1943.
5. Ştefan Andreescu, O biserică din secolul al X>V-lea — Dragomireşti, în «Glasul Bisericii»-, XXVIII
(1969), nr. 1-2, p. 149-159.
6. Cornelia Pilat, Biserici de plan dreptunghiular în Ţara Românească în secolul alXVI-lea,
în
«Studii şi cercetări de istoria artei», seria Arta plastică, nr. 2 (1971), p. 223—234.
7. Ion Radu Mireca, op. cit., p. 3.
8. Ibidem ; I. Ionaşcu, op. cit., p. 153—154, cu bibliografia respectivă.
9. Documente privind istoria României. B. Ţara Românească, XVI/l, p. 13.
10. I. Ionaşcu, ap. cit., p. 33 ; Arhivele statului, Mînăstirea Bistriţa, document din 1514 (iulie 23).
11. Ibidem, p. 33—34 ; Ion Radu Mircea, op. cit., p. 5.
2.
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rică (probabil din lemn) la Surpatele, monument care va intra mai tîrziu în posesia
boierilor Buzeşti, rude ale lor.
între anii 1523 (iulie 11) — 1528 (aprilie 4), Tudor deţine funcţia de mare logo
făt cu unele întreruperi, sub şase domnitori — Vladislav al IlI-lea, Radu Bădica şi
Radu de la A fu m aţi12.
După moartea lui Neagoe Basarab, logofătul Tudor a avut o deosebită influenţă
politică, fiind printre primii demnitari ai curţii domneşti. Astfel, spre sfîrşitul anului
1523, logofătul Tudor şi boierii Craioveşti complotează împotriva lui Vladislav al IIIlea, susţinînd pe Radu Bădica, un nou pretendent la tronul Ţării Româneşti.
După tristul sfîrşit a lui Radu Bădica, boierii olteni printre care şi Tudor, revin
alături de Vladislav al IlI-lea care însă neuitînd trădarea lor, plănuieşte să-i pedep
sească. Aşa se explică de ce Craioveştii şi Tudor «s-au răzvrătit, au biruit pe domn şi
l-au gonit peste Dunăre» 13.
%

După o scurtă peregrinare în Transilvania, Tudor revine în ţară, fiind unul din
partizani lui Radu de la Afumaţi. într-un document din anul 1526, voievodul se adresea
ză fraţilor Tudor şi Stanciu numindu-i «prea cinstiţilor boieri şi ai domniei mele is
pravnici, şi mai ales şi casii domniei mele» 14.
în timpul domniei lui Moise (1529— 1530), Tudor apare o singură dată cu titlul
de mare logofăt — 1530 (mai 22) — , după care îl părăseşte pe voievod împreună cu
ceilalţi sfetnici cerînd turcilor ca domn pe Vlad în e catu l15.
Tudor continuă să apară în documente cu numirea de fost mare logofăt (în sfat)
în perioada 1530 (iunie 15) — 1531 (noiembrie 5), iar în timpul domniei lui Vlad Vintilă, îşi reia titlul de mare logofăt pentru scurtă vreme în perioada 1532— 1533 ,6.
La porunca lui Vlad înecatul (1530— 1532), Tudor împreună cu Şerban, banul din
Izvorani, a fost trimis în calitate de «supremo logoffetho» în Ungaria pentru a duce
tributul sultanului Soliman 17. în anul 1534, Aloisio Gritti, guvernatorul Transilvaniei,
nota într-un raport: «...marele, viteazul Tudor logofăt totdeauna venea- cu banii haraciului Ţării Româneşti şi-i preda la Poarta Fericirii» 18. Începînd cu luna februarie a
anului 1536, Tudor nu mai este întâlnit în actele domneşti.
Odată cu venirea lui Radu Paisie (1535— 1545), domn plecat turcilor, în rîndurile
feudalilor din Ţara Românească, se produce o atmosferă de incertitudine şi teamă că
îşi vor pierde privliegiile. Probabil Tudor se afla în disgraţie, deoarece în această pe
rioadă, nu mai deţine rangul de mare logofăt. Ca urmare, în primăvara anului 1536,
Tudor conduce complotul menit sări îndepărteze de la tron pe Radu Paisie. Complotul
se termină cu un eşec pentru boieri, iar Tudor şi Toma banul sînt decapitaţi19.
Se pare că trista moarte a logofătului Tudor din Drăgoeşti, a impresionat adînc
marea boierime din Ţara Românească. Aşa se explică de ce Tudor şi soţia sa Dumitra
au fost zugrăviţi în chip de martiri în naosul bisericii din Stăneşti-Vîlcea în anul
12.
Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV—
XVII, Bucureşti, 1971, p. 98.
13. I. Ionaşcu, op. cit., p. 155.
14. Documente privind istoria României, B. Ţara Românească, XVI/2, p. 331.
15. Ioan Radu Mircea, op, cit, p. 10.
16. Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători..., p. 98.
. 17. Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, Bucureşti, 1901—1913, voi.
IV, p. 'LXXIX.
18. A. Veress, Acta et Epistolae, voi. I, Budapesta, 1914, p. 235.
19.
Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tg. Jiu, 1904, p. 253 ; Şt. Nicolaescu, Domnia lui Radu
Paisie şi a fiului său Marcu voievod, Craiova, 1938, p. 12.
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1536, la cererea ctitorului G iu ra 20. Ultimele cercetări au arătat că cele două portrete
au un caracter funerar. După moartea lui Tudor, pămînturile sale au fost confiscate
şi dăruite unui boier credincios — Radu logofătul 21.
După anul 1539, fii lui Tudor — anume Radu, Pîrvu şi Vlad — nu mai rămîn la
curţile lor de la Drăgoeşti, acestea fiind în stăpînirea marelui armaş Deatco 22.
După mazilirea lui Radu Paisie, în timpul domniei lui Mircea Ciobanul (1545—
1559, ou întreruperi), Radu Drăgoescu primeşte rangul de mare logofăt23, restituindu-i-se şi moşiile printre care Drăgoeştii, Voinigeştii, Vladimireştii, Bîlboşanii.
Nemulţumiţi de politca dusă de Mircea Ciobanul în vederea întăririi puterii cen
trale, boierii uneltesc împotriva sa. In cursul anului 1548, importante figuri politice
printre care logofătul Radu din Drăgoeşti şi fratele său Pîrvu postelnicul, se ataşează duş
manilor lui Mircea Ciobanul, trecînd munţii în Transilvania unde rămîn pînă în 1554 24.
Prin înrudirea logofătului Radu cu Pătraşcu cel Bun, Drăgoeştii ajung una dintre
cele mai importante familii boiereşti din Ţara Românească 25.
Un document emis la 4 iulie 1557, atestă prezenţa lui Pătraşcu cel Bun la Dră
goeşti unde îşi petrece vara în compania fiicei sale Maria căsătorită cu fiul lui Radu
Drăgoescu26. După anul 1557, odată cu revenirea lui Mircea Ciobanul la tron, logofătul
Radu şi familia sa părăsesc moşia Drăgoeşti refugiindu-se la S ib iu 27. Duipă o încercare
nereuşită de a izgoni pe voievod — în anul 1559 — , logofătul Radu rămîne cea. 8 ani
în Transilvania. în această perioadă, nu deţinem nici o informaţie în legătură cu moşia
0

şi biserica din Drăgoeşti.
Revenind în ţară, Radu logofătul şi fiul său Tudor postelnicul cad sub securea
călăului la porunca lui Alexandru II Mircea (1568— 1577). Acest eveniment s-a pe
trecut la 1 septembrie 1568 28. După această dată, moşia şi biserica din Drăgoeşti sînt
în posesia jupînesei Neacşa şi Udrişte Postelnicul20.
Acest eveniment, probabil de o deosebită importantă, a fost menţionat şi în cronica ţării. Aici apare
însă «notat greşit şi anume în locul lui Tudor, logofătul Vlaicu, dar aceasta este explicabil deoarece cro
nica a fost scrisă la o dată mai tîrzie de eveniment (Istoria Ţării Româneşti, 1290—1690, Letopiseţul Cantc^cuzinesc, ed. critică întocmită de C. Greceanu şi D. Simionescu, Bucureşti, 1960, p. 48).
20. Ştefan Andreescu, Portrete laice necunoscute dlin veacul al XVI-lea în «Amfiteatru»’, an. II
(1967)) nr. 20, p. 331 ; Idem, Misterul unor fresce, în «Magazin istoric», an IV, 1970), nr. 11 (44), p. 15—
16 ; Carmen Laura Dumitrescu, Anumite aspecte din pictura pronaosului bisericii Stăneşti-Vilcea şi semnijiţia lor, în «Studii şi cercetări de istoria artei» seria Arta plastică, tom. 16, nr. 2, 1969, p. 209—218 ; Idem,
O reconsiderare a picturii bisericii din Stăneşti-Vilcea, în «Pagini de artă veche românească», II, Ed. Acade
miei, Bucureşti, 1972, p. 155—256.
21. Nicolae Iorga, Documente privitoare la istoria românilor..., voi. XI, p. 887 ; I. Ionaşcu, op.
cit.,
Anexe-documente din anii 1545, 1547.
22. Ion Radu Mircea, op. cit., p. 14.
23. Ibidem ; Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători..., p. 82.
24. Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso-Kronstad, III, p. 351.
în documentul emis la 12 octombrie 1548 de către Mireca Ciobanul către sibieni, voievodul scrie :
«mi-a venit la cunoştinţă domniei mele că vrăşmaşul domnului nostru, cinstitul nostru împărat şi al dom
niei mele, Radu al lui Tudor, este în mîinile domniilor voastre, în cetate la Sibiu. Drept aceasta dau ştire
domniilor voastre că atunci cînd a fost mare logofăt, domnia mea i-am dat în mîinile lui asprii gata
150 000, ca să-i pună la Ocnă să scoată haraciul domnului nostru, cinstitul împărat. Iar el a fugit peste
munţi cu acei asprii. Drept aceea vă rog pe domniile-voastre să-mi ţineţi lege dreaptă şi să-mi plătească
asprii sau să prindeţi pe vrăşmaş...». Sibienii însă nu l-au predat pe Radu lui MirceaCiobanul.
25. Ion Radu Mircea, op. cit., p. 162.
26. I. Ionaşcu, op. cit., p. 170, 171.
27. IonRadu Mircea, op. cit., p. 25 ; G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara
Românească şi Moldova, Bucureşti, 1901, p. 361; Şt. Nicolaescu, Documente slavo-române, p. 77—79.
28. Hurmuzachi, XI, p. V III şi 779 ; A. Veress, Documente privitoare la istoriaArdealului, Moldo
vei şi Ţării Româneşti, Bucureşti, 1929—1939, voi. I, p. 283—284.
29. Ion Radu Mircea, op. cit., p. 29.
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După anul 1583 cînd Petru Cercel cu boierii fruntaşi în divan, fug din ţară, pămînturile Drăgoeştilor şi biserica «Trei Ierarhi» sînt acaparate de Buzeşti.
începînd din anul 1587 cînd Mihnea Turci-t/ui (1585— 1591) iartă pe boierii lui Petru
Cercel, Radu Bidiviul şi Socol, ultimii descendenţi ai familiei se reîntorc la Drăgoeşti.
După numeroase judecăţi pentru acapararea pămînturilor între Maria Drăgoescu
şi fraţii Buzeşti, averile rămîn acestora din urmă la începutul secolului al XVII-lea.

I. SCHEMA GENEALOGICĂ A FAMILIEI DRĂGOESCU
Stanciu — Popa Frîncu «=» ?
log.
(ante 1517)

Dimitrie Ghizdavăţ — ?

Stanciu
banul

Tudor din Drăgoeşti
log. (+1536)

Dumitru
(+1530)

Radu
m. log.
(+1568)

Tudor
post.
(+ 1571

Maria
fiica lui
Pătraşcu
cel Bun

Neacşa

Dumitra

Vlad - Chera
m. comis
(+ ante 1569)

Radu Bidiviul
post.
(+1572)

Mara
(+1570)

Vlădaia

Manea Ghizdavăt

Pîrvu
m. post.
(+ 1550)

Dumitrana

Udrişte
m. post.
(+ 1576)

Sora

Dumitru — Stănilă
(+1582)
(+1596)

Pîrvu post
(+1586)
în timpul domniei lui Radu Leon (1664— 1669), la curţile din Drăgoeşti, locuiesc
Stana cu fiul său Matei postelnicul, rude ale Buzeştilor 30.
La 19 ianuarie 1708, apare în documente «jupîneasa Despina Drăgoeasca» care
locuia pe această moşie pînă în 1745. Probabil în anul 1709, Despina Drăgoescu va fi
făcut unele reparaţii la biserică deoarece într-o catagrafie 31, se dă ca an al fundaţiei 1709.
Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea biserica «Trei Ierarhi» intră în stăpînirea
postelnicului Ioniţă Bucşenescu, mic boier de ţară prin căsătoria sa cu o descendentă
a unui anume Chiurcibaşa care locuiesc la curţile din Drăgoeşti 32.
In anul 1759, postelnicul Ioniţă Bucşenescu cumpără un penticostar de la M înă
stirea «Dintr-un lemn» pentru biserica din Drăgoeşti 33.
Zece ani mai tîrziu, postelnicul Ioniţă se va îngriji de repararea bisericii, fiind
ajutat de comunitatea sătească34.
30. I. Ionaşcu, op. cit., capitolul «rStăpinii moşiei Drăgoeşti după 1600», p. 169.
31. Academia R.S.R., ms. rom. 221, intitulat : «Tabloul istoric al tuturor bisericiloru şi monastiriloru din Judeţiliu Oltu», p. 115.
32. I. Ionaşcu, op. cit., p. 168.
33. I. Ionaşcu, op. cit. p. 170—171.
34. Academia R.S.R., Secţia Manuscrise, op. cit.
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Inscripţia săpată în piatră la intrarea în pronaos — existentă înainte de avaria
din anul 1970, arăta transformările suferite de biserică în anul 1769 35.
Biserica a fost apoi zugrăvită între anii 1820— 1830, comanditarii fiind Iordache II
Bucşenescu şi fiul său Grigore Drăgoescu 36.
între anii 1831— 1833, moşia Drăgoeşti şi biserica au intrat în posesia lui Grigore
Drăgoescu care le va dărui ca zestre unei fiice căsătorită cu Theodor Brătianu în anul
1836. Biserica este semnalată în anul 1869 ca proprietate a lui Constantin Brătianul.
în anul 1911, biserica a suferit unele reparaţii37.
Dima Chiurcibaşa locuise la Drăgoeşti în jurul anului 1650.
35. Textul inscripţiei este următorul :
«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea Sfîntului Duh, îndemnatu-s-au dumnea
luijupan Ioniţă postelnic Bucşenescu,
fiul lui Iordache Bucşenescu la această sfîntă şi dumnezeiască
biserică din Drăgoeşti unde se cinsteşte şi se prăznuieşte hramul cel Vechiu al sfinţilor ierar(hi) şi în
văţători : Vasile cel Mare, Grigore Bog(o)slavu şi Ion Zl(ataust), iar hramul cel nou al sfîntului, slăvitului m(uceni)c Gheorghe purtă(tor) de biruinţă şi sf. marelui Dimitrie (Izvori(lor) de mir. . . această
sfîntă biserică pe care au fos(t) stricat(ă) de au pus largi(?) ferestre şi stîlpi de piatră cu fiarele lor şi...
de piatră cu această pisanie, iar la uşa bisericii- s-au dres şi s-au făcut. . . şi la altar s-au făcut din
temelie tîmpla de piatră şi proscomidie şi aşa s-au făcut şi stîlpul prestolului de zid şi pardoseala de
iznov ; şi spre ştiinţă, ca să se pomenească în veac..., ctitorii cei vechi, ctitorii noi, în zilele prea
luminatului domn, Io Grigore Ghica Alexandru Voievod, cu blagoslovenia sfinţitului mitropolit chir
Grigore, leat 7278 (= i769), noiembrie 4». Inscripţia a fost publicată de I. Ionaşcu, op. cit., p. 173—174.
36. Datarea picturilor murale a fost stabilită de I. Ionaşcu (op. cit., p. 175—176) pe baza analizei
personajelor din tabloul votiv aflat odinioară pe peretele de vest a pronaosului. Aici erau reprezentaţi :
«Jupan Iordache pitar Bocăşenescu» şi Grigore Snăego» (fiul său). Deasupra uşii de intrare în pronaosv
se afla portretul Măriei, probabil soţia (?) stolnicului Grigore Drăgoescu înconjurată de doi copii.
In dreapta uşii, era reprezentată Safta Vîlsăr*escu, cea de a doua soţie a lui Iordache I I Bucşe
nescu. Ctitorii principali — Iordache şi Safta — purtau în mînă o pînză pe care se aflau scrise : «în
tăreşte doamne biserica ta pe qare o au cîştigatu cu scumpu săngele tău», Din nefericire, accste por
trete,care prezentau valoare istorică, au fost distruse la dărimarea a 2/3 din pronaos în anul
1970.
Programul iconografic din altar şi naos, nu se adaptează perfect suprafeţelor murale, adică nu se
mai ţine seama de interdependenţa logică care trebuie să existe între edificiu şi decorul lui pictural.
• \ De asemeni, în distribuirea scenelor în naos (registrul superior), nu s-a ţinut seama de ordinea
naraţiunii biblice. Din punct de vedere iconografic, se regăsesc în pictura bisericii, ciclurile obişnute :
1. In
altar, pe semicalotă, se află Fecioara cu pruncul, de tip Platytera. Pe registrul superior, cele
două împărtăşanii, iar în registrul inferior, teoria marilor ierarhi ai bisericii ortodoxe şi cei doi dia
coni (Prohor şi Ştefan), zugrăviţi pe tîmplă. 2. Pe calota naosului este figurat Iisus Pantocratorul binccuvîntînd cu Evanghelia deschisă, înconjurat de inscripţia : «Doamne, doamne, caută din ceri şi vezi
şi cercetează viaţa aceasta şi o să ... pre care...». Iisus este înconjurat de cetele îngereşti, serafimi
şi Sf. Treime sub forma a trei cercuri întretăiate. Pe pandantivi, apar, cei patru evangheişti. Pe arcu
rile transversale sînt medalioane cu sfinţi purtînd filactere, înconjurate de motive ornamentale florale.
Pe arcurile longitudinale ipe intiados, sînt zugrăvite medalioane cu sfinţi, iar pe extrados, motive geo
metrice.Pe timpanul vestic, se vede «Crucificarea», restul imaginilor de pe timpane, fiind ilizibile. In
registrul superior, pe peretele sudic, dintre scenele care pot fi identificate, se remarcă «Necredinţa lui
Toma»1, «Miroforele la mormînt». Pe- peretele vestic, se vede «Adormirea Fecioarei», iar pe peretele
nordic, apar, «Iisus la Ana şi Caiafa», «Iisus şi ostaşii», Spînzurarea lui Iuda», «Spălarea pe mîni a lui
Pilat». în registrul de jos, sînt reprezentaţi sfinţi militari, Sf. Petru şi Pavel şi Sf. Constantin şi Elena.
Compoziţiile din naos (registrele superioare) se desluşesc cu greutate, fiind înegrite. Ele se urmă
resc anevoios datorită dimensiunilor reduse în comparaţie cu registrul de jos.
în genere portretele sfinţilor sînt tratate în spirit convenţional (Sf. Petru, sfinţii pustnici din pro
naos) şi numai unele chipuri de sfinţi militari şi episcopi au un caracter mai realist, fiind inspirate
după modelele din realitate.
Interesante sînt ornamentele florale — care amintesc de motivele brîncoveneşti — plasate pe tîmplă
şi în pronaos (deschiderea către turnul scării), datorate cu siguranţă unui al' meşter. Ele se remjarcă
prin precizia desenului şi armonia culorilor.
Zonele inferioare de pictură (în genere draperiile şi chipul Măriei Egiptence din glaful uşii de
acces în naos) ;au fost acoperite cu un strat de ulei probabil cu ocazia restaurării din anul 1944.
37. Reparaţiile suferite de biserică au fost următoarele : 1. s-au scos cărămizile care alcătuiau
pardoseala făcută de Bucşeneşti, punindu-se în loc seînduri de stejar ; 2. ferestrele au fost mărite ; 3. s-a
ridicat o turlă de lemn îmbrăcată în tablă peste pridvor şi s-a acoperit biserica cu şiţă ;
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II PROPRIETARII (CTITORII) BISERICII DIN DRĂGOIEŞTI — SECOLELE X V III- X IX
(Fragment din schema genealogică a familiei Bucşenescu)
Iordache Bucşenescu — ?

State — Ancuţa Filipescu (l)Ioni(ă—? Drăgoescu
clucer
sluger
(+1787/8)
(+1787/8)
(2) Iordache
post.
(+1816)

Gheorghe
sluger
(+1780)

Zoi (a

Şerban

Constantin
(+1760)

Safta Balotă
Safta Vîlsănescu

(3) Grigore Drăgoescu — ?
stolnic

Tache — Mihăilă — Ianache

%

Fiică (?) — (4) Theodor Brătianu

(5) Constantin Brătianu
4.
Consideraţii asupra arhitecturii m onum entului. — Diferitele modificări neizbu
tite făcute în cursul secolelor X V II şi X IX şi stricăciunile pricinuite de inundaţia
Oltului din primăvara anului 1970 au dus la alterarea în parte a originalităţii faţa
delor şi, în ansamblu, la degradarea edificiului.
Biserica «Trei Ierarhi» din Drăgoeşti se înscrie în rîndul edificiilor de cult mai
modeste înălţate în secolul al XVI-lea, formînd împreună cu bisericile «Sfîntul Gheor
ghe» — Tîrgovişte (1512— 1521), «Sfînta Paraschiva» — Cepturoaia (ante 1529), «Cu
vioasa Paraschiva» — Rîmnicu Vîlcea (1557), Runcu-Strejeşti (1577), Radu-Bercioiu,
Căscioarele — Ilfov, Grecii de Sus (Măxineni), biserica mînăstirii din Cătunul Turbaţi
(comuna Siliştea Snagovului) — pentru a nu menţiona decît pe cele mai importante
— , o unitate tipologică din punct de vedere al dispoziţiei planimetrice. Aceste biserici
cu planul dreptunghiular au în genere caractere asemănătoare.
Aceste informaţii le-am obţinut de la parohul N. Rădulescu.
O catagrafie aflată la Muzeul de Istorie-Rimnicu Vîlcea, menţionează ruinarea bisericii în anul
1929 şi unele reparaţii
efectuate în anul 1944 ; 1.biserica a fost acoperită din
nou cu şiţă, acoperiş
care se mai păstrează şi în prezent (observaţia noastră se referă ţa perioada cînd biserica nu era încă
consolidată) ; 2. s-au făcut unele consolidări la zidurile deteriorate în urma cutremurului din 10 noiem
brie 1940 ; 3. s-a făcut o subzidire cu beton pe laturile de nord şi sud ale edificiului; 4. biserica a fost
pardosită cu scînduri de stejar ; 5. soclul acoperit de pămînt a fost dezgropat şi tencuit; 6. 's-a conso
lidat turnuleţul plasat pe faţada de nord a bisericii prin plasarea unui contrafort cu aspect neplăcut,
spre nord ; 7. s-a acoperit zugărveala din secolul al XlX-lea, la partea inferioară a pereţilor.
Am consideratnecesar să menţionăm acestemodificări suferite de monument,
pentru a sc
avea în vedere situaţia exactă înainte de lucrările de restaurare conduse de arh. Nicolae Diaconu.
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Ştefan Andreescu38 emiţînd unele ipoteze în legătură cu lăcaşurile de cult cu
planul dreptunghiular, precizează că bisericile curţilor boiereşti din secolul al XVI-lea,
«formează o grupă distinctă, formată în urma unei tradiţii seculare motivată funcţio
nal», ceea ce înseamnă că feudalii îşi construiau la reşedinţele lor, biserici simple cu
plan dreptunghiular deoarece ei nu aveau nevoie de un spaţiu amplu pentru slujbele
care se desfăşurau într-un cadru intim. în continuare, se afirmă că bisericile cu planul
dreptunghiular din secolul al XVI-lea ar fi fost boltite la origine numai cu un semicilindru dispus în sensul axului edificiului39.
Biserica «Trei Ierarhi» din Drăgoeşti are planul dreptunghiular, terminat la răsărit
cu o absidă decroşatată poligonală la exterior (şapte laturi) şi semicirculară la interior.
Distribuţia interioară a bisericii includea : pridvorul deschis, pronaosul aproape
pătrat şi turnul scării, naosul dreptunghiular şi altarul.
Pridvorul tăvănit avea arcade în plin centru, sprijinite de patru coloane de piatră
cu fusuri simple, lipsite de decoraţie. Deasupra pridvorului se afla clopotniţa de lemn,
îmbrăcată în tablă. Se pare că pridvorul a fost adă/ugat cu prilejul restaurării generale
din anul 1769, iar clopotniţa a fost aşezată pe pridvor în anul 1911.
Pridvorul a fost distrus în primăvara anului 1970, datorită erodării malului în
urma ridicării apelor Oltului. Datorită fisurilor şi degradării pereţilor, la 1 ianuarie
1971, s-a dărîmat clopotniţa şi o mare parte din pronaos.
Examinînd urmele boltirii pronaosului, deducem că această încăpere era acope
rită cu o calotă sferică ridicată prin intermediul pandativilor, deasupra a patru arce
— două longitudinale inegale, scoase uşor în consolă şi sprijinite pe pilaştrii angajaţi
şi alte două alipite pereţilor transversali, sprijinindu-se pe primele două. Arcul longi
tudinal nordic este mai lat decît cel sudic. Acelaşi lucru se poate spune şi despre cei
doi pilaştri angajaţi care s-au păstrat şi care prezintă unele neregularităţi, fiind pla
saţi asimetric faţă de deschiderea naosului.
Pe latura de nord a pronaosului, între arcul longitudinal şi perete, există un mic
spaţiu (îngust aprox. 0.59 m) boltit cu un semicilindru. Această dispoziţie asimetrică
în pronaosul bisericii din Drăgoeşti, este bizară şi nu-şi găseşte corespondent la alte
biserici ridicate în secolul al XVI-lea în Ţara Românească.
Aşa cum am arătat anterior, în inscripţia existentă la intrarea în pronaos, se
menţiona că în anul 1769, s-au pus «stîlpi de piatră cu fiarele lor» care pot fi aceşti
pilaştri angajaţi, ceea ce ar însemna că întregul sistem de boltire a pronaosului va fi
fost preschimbat cu ocazia acelei restaurări40. Cercetările de arhitectură vor avea
de lămurit această problemă în prezent incertă. Este interesant de constatat, că la
Biserica Ruda (sfîrşitul secolului al XVI-lea) ctitoria clucerului Teodor Chirca, pro
naosul este boltit cu o calotă sferică ridicată prin mijlocirea pandantivelor peste patru
arce — două longitudinale şi alte două transversale — scoase în consolă care cad
pe patru stîlpi masivi de zidărie dreptunghiulari, fără profile, adosaţi pereţilor.
Aceeaşi dispoziţie se întîlneşte şi în naos însă nu s-a precizat pînă în prezent
dacă acest sistem de boltire este cel originar.
Pronaosul bisericii din Drăgoeşti avea o înălţime relativ mică (6,95 m) în com
paraţie cu naosul (9 m ) 41, ceea ce ne face să presupunem — avînd în vedere turnu
leţul cu scară plasat pe faţada de nord — , că deasupra acestei încăperi se afla o clo
%

38.
40.
a constata
41.
B.O.R.

-

Ştefan Andreescu, op. cit.
39. Cornelia Pillat, op. cit., p. 225—226.
Datorită gravei stări de deterioare a pronaosului, nu am putut urca în podul bisericii pentru
dacă au .avut loc sau nu modificări în ce priveşte sistemul de boltire.
Unele dimensiuni sînt extrase din dosarul Arhivei D.P.C.N.
14

t
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potniţă — probabil un adaos ulterior primei etape de existenţă a construcţiei — aşa
cum se întîlneşte şi la bisericile «Sfîntul Gheorghe» — Tîrgovişte, Măxineni, Schitul
Hotărani. Se pare că în tabloul votiv, existent înaintea calamităţii din 1970, macheta
bisericii purtată de Iordache II Bucşenescu, înfăţişa biserica cu clopotniţă pe pronaos 42.
Pe faţada de nord a pronaosului, se află un turnuleţ care adăposteşte o scară de
lemn în spirală — în prezent în foarte proastă stare de conservare — care urca altă
dată la clopotniţa de pe pronaos.
Turnul exagonal la exterior şi semicircular în interior cu o mică fereastră spre
nord, este construit din cărămidă peste o bază poligonală tencuită, alcătuită din bolo
vani de dimensiuni mici. El apare deosebit ca material de construcţie întrebuinţat, de
restul zidăriei şi considerăm că este o construcţie tîrzie. Cercetările viitoare vor avea
de rezolvat şi această problemă» 43.
Pronaosul bisericii avea o fereastră pe peretele sudic, plasată simetric faţă de
turnul scării. Peretele nordic se păstrează intact pînă la scara turnului. Pe această
latură, s-a distrus porţiunea de legătură dintre perete şi turn, ceea ce face ca acesta
să fie în pericol de prăbuşire. Peretele sudic este distrus la partea superioară. In zona
inferioară, se află multe fisuri, zugrăveala -s-a distrus, rămînînd zidăria alcătuită din
şiruri de cărămidă aparentă şi mortar.
La intrarea în naos, sub pămîntul depus în urma lucrărilor de construire a pinte
nului de consolidare a malului, se păstrează morminte care cercetate, vor aduce intere
sante informaţii asupra istoriei monumentului.
Pronaosul este despărţit de naos după sistemul vechi, printr-un zid gros (0,92 m),
străpuns de o deschidere în ax, simplă, terminată în acoladă la partea superioară.
Naosul dretunghiular (6,85m x 5,47 m) primeşte lumina prin trei ferestre — una
mediană pe peretele nordic şi două pe peretele sudic — care au fost mărite.
Boltirea este realizată simplu : patru arce mari — două longitudinale înguste şi
două transversale mai late — scoase în consolă, încadrează spaţiul central în care se
înscrie calota sferipă prin intermediul pandantivilor. Pe latura de nord şi sud spre
altar sînt încrustate în zidărie două mici nişe pătrate, iar deasupra lor s--au săpat în
zid ulterior două dreptunghiuri pentru plasarea icoanelor.
Naosul este despărţit de altar printr-o tîmplă de zid făcută în anul 1769 care
se află în foarte proastă stare de conservare. Se păstrează doar zona inferioară —
uşile diaconeşti şi poarta împărătească plus o porţiune de circa 0,30—0,40 m. Această
piesă este interesantă şi merită o menţiune specială. Peste ornamentele sale, s-a aplicat
un strat de vopsea în anul 1944. La partea superioară, de o parte şi de alta a porţii
împărăteşti în locurile unde au căzut porţiuni din tencuială şi vopsea, se văd urme
de pictură mai veche, de altă factură decît restul zugrăvelilor din naos şi altar, de
bună calitate — două chipuri de sfinţi sau îngeri, foarte deteriorate.
Repertoriul
ornamental este alcătuit din solzi — motiv care înconjoară la partea superioară des
chiderile porţilor terminate în acoladă după moda brîncovenească — şi motive vege
tale — flori cu trei şi patru petale cu frunzuliţe alungite, dispuse într-un singur sens
după un traseu în linie ondulată formînd o succesiune de cercuri. Aceste motive sînt
dispuse deasupra uşilor şi în jurul cadrelor dreptunghiulare aflate în zona inferioară a
tîmplei. In cîmpurile centrale, sînt figurate lujere ieşind dintr-o cupă şi ramuri cu
flori înconjurînd vulturul bicefal — stema Cantacuzinilor (ornamente în jurul porţii
42. Informaţia a fost dată de parohul N. Rădulescu.
43. Cornelia Pillat (op. cit., p. 233) a arătat că acest element arhitectonic r- turnul scării apare pentru prima dată la biserica din Măxineni (ante 1547) şi nu cum s-a crezut, abia în secolul al
XVII-lea utilizat de meşterii lui Matei Basarab pentru prima dată la Strehaia (1645).
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împărăteşti). Deasupra tîmjplei pe aroul triumfal — situat mai jos de arcul transversal
al naos<ului — s-au distrus porţiuni din zidărie.
Altarul semicircular în interior, este luminat prin două ferestre — una situată
în ax şi a doua spre sud. încăperea cuprinde la nord o nişă (mărită în 1769), termi
nată la partea superioară în acoladă care corespunde proscomidiei. Spre nord-est, se
află o nişă mai înaltă şi îngustă în arc semicircular în interiorul căreia se află o
fereastră dispusă asimetric faţă de centru. Altarul este boltit cu o semicalotă care
porneşte în continuarea unui arc semicilindric.
Pardoseala bisericii a fost înlăturată, în prezent neaflîndu-se în naos şi în altar
decît nisip, pămînt şi cîte o lespede de piatră.
Pe faţada de vest, în porţiunile unde zidăria a căzut, se vede că meşterii con
structori au utilizat pentru ridicarea edificiului cărămizile, folosind din loc în loc şi
pietre de rîu. Faţadele bisericii sînt acoperite cu straturi de spoială, iar soclul a fost
tencuit şi nu ştim cujn arăta profilul său la origine.
Ferestrele bisericii dispuse nesimetric, sînt lipsite de decoraţie, observîndu-se
foarte clar la exterior că au suferit modificări.
Considerăm că înaintea anului 1769, altarul primea lumina prin trei ferestre — a
treia aflîndu-se spre nord-est — , dar prin mărirea proscomidiei, această fereastră a
fost astupată aşa cum se observă la arcadele în care sînt încastrate ferestrele care
nu coboară în mod obişnuit pînă la soclu, ci se opresc la pervazul acestora. Obser
vaţii mai detaliate se vor putea face după înlăturarea stratului de spoială.
Biserica nu are cornişe, iar faţadele sînt împărţite în două registre inegale printr-un brîu simplu, uşor reliefat. întocmai ca la Cepturoaia (ante 1529), la biserica din
Drăgoeşti, faţadele sînt ritmate de arcade simple şi alungite, retrase faţă de suprafaţa zidului, mărginite deasupra în arc de cerc, conturate cu ciubuce.
Identitatea sistemului de decoraţie la cele două biserici Drăgoeşti şi Cepturoaia
— pledează pentru ipoteza executării celor două construcţii de către aceeaşi echipă
de meşteri zidari.
Examinînd exteriorul turnuleţului de pe faţada de nord, se observă că brîul care
împarte în două suprafaţa faţadei, nu porneşte în continuarea brîului bisericii şi are
un profil diferit fiind mai reliefat. De asemenea, în fiecare latură a sa în registrul
inferior, se află cîte o firidă dreptunghiulară de dimensiuni diferite care pornesc
imediat de sub brîu, nemarcate la partea superioară cu ciubuce. Aceste elemente ple
dează pentru datarea turnuleţului într-o perioadă ulterioară primei etape .a construcţiei.
Pe faţada de nord a bisericii se poate observa o porţiune din finisajul inţial al
faţadelor care prezintă decoraţia obişnuită secolului al XVI-lea în Ţara Românească.
Paramentul bisericii este alcătuit din cîte trei fîşii orizontale de cărămidă aparentă
alternînd cu benzi tencuite, împărţite în dreptunghiuri prin cîte două cărămizi dispuse
pe verticală.
Acest sistem de decoraţie aminteşte de paramentele bisericilor Mînăstirii Căluiu
(1516— 1521), Mînăstirii Valea (1537), Bolniţa Mînăstirii Cozia (1542), «Cuvioasa Paraschiva» — Rîmnicu Vîlcea.
In faza actuală, monumentul se restaurează 44.
V

Cercetările de arhitectură şi arheologie pun în-lumină unele aspecte necunoscute
în faza actuală, arătînd însemnătatea deosebită a bisericii din Drăgoieşti, ctitoria ma
relui logofăt Tudor, interesant personaj istoric din Ţara Românească în veacul al
XVI-lea.
Cercetarea detaliată şi comparativă a edificiilor de cult cu planul dreptunghiular
ridicate în secolul al XVI-lea în Ţara Românească, ar permite nu numai plasarea bise-
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ricii din Drăgoeşti în contextul arhitecturii româneşti, ci şi interesante informaţii asu
pra unui domeniu mai puţin cercetat în cadrul patrimoniului nostru arhitectural.
Bogdana IRIMIA
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C'est pendant Ie regne de «Radu de la A îum aţi» (1522— 1529, avec des inter ruptions), en V alachie, que le londateur de Veglise de Drăgoeşti — le gr and chancelier
Tudor — , interessant personnage politique, a deploye son iactivite, dans une periode
ou Von constate un processus de consoiidation de la puissance politique de la classe
leodale.
L'eglise «Trei Ierarhi», necropole et chapelle de la cour seigneuriale du chan
celier Tudor de Drăgoeşti, lut construite pendant la premiere moitie du XVI-e siecle ,
ă une date encore inconnue mais anter’ieure ă l'annee 1530, cette dation s'appyuant sur
l'existence d'une stele funeraire de 1530, situee dans le pronaos de l'edilice.
L'auteur de cet article s'arrete longuem ent sur la biographie du londateur Tudor
de Drăgoeşti et, s'appuyant sur des temoignages documentaires, demontre que ce grand
boyard a detenu de nombreuses fonctions, en commenQant par cellei? de scribe et
copiste, ensuite chancelier, ollicier charge du service des vivres ă la cour du prince
regnant et enlin grand chancelier. II en resulte que le boyard Tudor avait cu une particuliere intluence politique, car, en 1523, de concert «avec les boyards Craioveşti, il
ourdit un complot contre V lad islav I I I et au printemps de l'annee 1536 il lut ă la
tete du com plote contre le voivode Radu Paisie, apres quoi il lut decapite. Les portraits du chancelier Tudor et de sa lemm e D um itra ne se drouvent pas ă Drăgoeşti,
mais dans la nel de Veglise de Stăneşti-Vîlcea, iondation du boyard G iura, l'un des
sym pathisants du soulevement des boyards de cette epoque.
L'eglise de Drăgoeşti est un edilice de culte ă plan rectangulaire termine par une
abside decrochee, poligonale ă l'exterieur et de mi-circulai re ă l'interieur, en comprenant : l'exonarthex ouvert, le pronaos et la tour de Vescalier, la nel. et l'autel. Un
element particulier est represente par 1'iconostase en m agonnerie (1769), oii Von trouve
des traces d'une peinture plus ancienne, d'une lacture dilferente par rapport ă celles
de la nel et de l'autel (datant du XlX-e siecle) et d'une qualite superieure : deux ligures de saints ou d'anges, tres degradees.
L'edilice est construit en brique et grosse pierrc ; sur la lacade nord on remarque une portion du linissage in iţia l des lacades qui represente la decoration particuliere au XVI-e siecle en V alachie, en rappelant les parements des eglises' du monastere C ă lu iu (1516— 1$21), du monastere V alea (1537) et celui de l'inlirm erie du monastre Cozia (1542).
L'eglise de Drăgoeşti s'inscrit au nombre des edilices de culte plus modestes, bâtis au XVI-e siecle, en constituant avec les eglises SI. Paraschiva-Rm. V îlcea (1557),
Runcu-Strejeşti (1577), Radu-Bercioiu, Căscioarele-lllov, G recii de Sus (M ăxineni), une
unite typologique du point de vue de leur disposition planim etrique. Ces eglives â
plan rectangulaire ont en general des caracteres semblables.
La recherche detaillee et com parative des edilices de culte ă plan rectangulaire,
bâtis au XVI-e siecle en V alachie, nous permettrait non seulement I'inclusion de Ve
glise de Drăgoeşti dans le contexte de Varchitecture valaque,
mais en meme temps
l'obention d'interessantes inlorm ations concernant un rom aine moins etudie dans le
cadre de notre patrim oine architectural.

44. In vederea restaurării monumentului, în urma cercetărilor noastre la Drăgoeşti, am propus
luarea de măsuri.
Mulţumim călduros tov. Emma Moisescu de la Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional pentru
amabilitatea de a ne fi executat pianul bisericii din Drăgoeşti-Vîlcea.

ELEMENTE BISERICEŞTI TRADIŢIONALE ÎN OPERA MUZICALA
A LUI DIMITRIE CUNŢAN
Dimitrie Cuntan a activat ca preot în Sibiu şi ca profesor de cîntări bisericeşti
la Seminarul arhidiecezan din Sibiu în a doua jumătate a veacului al XlX-lea şi înce
putul veacului XX. O bună parte din activitatea sa pastorală şi didactică, cea de la
început, se cuprinde în timpul păstoririi lui Andrei Şaguna, mitropolitul care s-a
distins printr-o vastă operă de organizare şi culturalizare bisericească în Transil
vania, Dimitrie Cuntan fiind unul din colaboratorii de nădejde ai acestui mitropolit.
De aceea, în aprecierea corectă a personalităţii lui D. Cunţan, trebuie să se ţină
seama de acest fapt, pentru că tot restul activităţii sale este orientat după princi
piile stabilite de acest mare mitropolit. Viaţa lui Dimitrie Cunţan nu este bogată în
evenimente particulare evenimente care să necesite o descriere spectaculoasă, ci se
confundă cu însăşi activitatea sa caracterizată printr-o modestie exemplară, printr-o
conştiinciozitate rară şi printr-o dîrzenie în muncă dusă la neglijarea intereselor
personale. Datorită acestor din urmă calităţi, el a ajuns să realizeze o operă impor
tantă şi durabilă pentru Biserică pe care nici pînă la el, nici după el, n-a mai
realizat-o nimeni. Şaguna l-a folosit pe D. Cunţan în. acţiunea de culturalizare mu
zicală bisericească, problemă de prim ordin atunci, tocmai pentru că i-a inspirat
o deosebită încredere. Şi într-adevăr, Cunţan a rezolvat această dificilă problemă
trecînd peste mari greutăţi începînd cu înlăturarea lacunelor personale de ordin mu
zical l. Lucrarea deosebită şi meritul său constă în aceea că este primul culegător
al melodiilor bisericeşti din arhidieceza Sibiului, primul care le-a notat cu notaţia mo
dernă, le-a sistematizat conform tipicului ortodox, le-a predat elevilor săi seminarişti
şi în cele din urmă, dîndu-şi seama de importanţa notaţiei muzicale în însuşirea lor,
le-a' şi tipărit în cunoscuta sa carte de C în tări bisericeşti după melodiile celor opt
glasuri ale sfintei Biserici ortodoxe, salvîndu-le astfel de la uitare. Aşa că, într-un
anumit fel, după cum G. Dima este recunoscut ca un deschizător de drumuri în arta
corală românească din Transilvania, tot aşa şi D. Cunţan poate fi socotit un înte
meietor de şcoală pentru cintările bisericeşti omofone din arhiepiscopia Sibiului,
fiindcă aşa cum reiese din «conclusul sinodal nr. 70 din 11/23 aprilie 1890», cartea
sa de cîntări a devenit, după o verificare de 25 de ani, manualul oficial de predare
a cîntărilor bisericeşti în arhidieceza Sibiului.
1. Acest lucru îl constatăm dintr-o scrisoare adresată Consistorului arhidiecezan din Sibiu, la 15
aprilie 1889, deodată cu prezentarea cărţii de Cîntări bisericeşti, scrisoare importantă şi prin mulţimea
informaţiilor ce ni le dă în legătură cu situaţia cîntării bisericeşti din vremea sa. Aici ne arată el
strădaniile sale pentru însuşirea cît mai deplină a cunoştinţelor muzicale, spunînd : «După moartea prea
timpurie şi neaşteptată a prof. Ioan Dragomir, întîmplată în anul 1864, pe care tot Şaguna îl pregătise
pentru acest post, — rrţai mult din cauza lipsei şi a necesităţii imperative, decît pentru vreun merit
deosebit al meu personal, — Şaguna m-a distins cu onorul de a mă aplica provizor ca profesor de
cînt la Seminarul nostru, însă cu expresa îndatorire, ca să mă dedic serios studiului muzicii, ceea ce eu
am şi primit cu toată loialitatea. M-am apocat, deci, de lucru, mi-am procurat un fortepian, mi-am an
gajat ca instructor de muzică pe cel mai renumit profesordin Sibiu, pe dl. Ottomar Neubner. . . Şi,
deşi, om căsătorit şi cu familie cum eram, am studiat muzica, pe lîngă rnari spese, îm decurs de doi
ani, instruind totodată şi pe elevii institutului nostru, atît în cîntarea de strană, cît şi cea corală litur
gică. Abia acum după ce am delăturat în parte greutăţile începutului, m-am putut dedica şi lucrării
care mă preocupa încă de la început, adică de a pune în învăţămîntul cîntărilor bisericeşti pe alte
baze». Scrisoarea a fost publicată de Pr. Valeriu Popa în articolul său despre Dimitrie Cunţan, în
«Anuarul II (1927—1947)al Şcolii de cîntăreţi bisericeşti din
Sibiu», Suceava, 1947, p. 8—10.
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Alături de lucrarea sa pastorală şi didactică, opera muzicală este, după cum se
exprimă foarte frumos un biograf al său ‘a, «monumentul la a cărui temelie a pus sîrg
şi jertfă, timp încheiat de o jumătate de veac». Ea constă din amintitele culegeri, ar
monizări de melodii bisericeşti şi din compoziţii originale, cea mai mare parte pu
blicate.
1. C in tările bisericeşti după melodiile celor opt glasuri ale sfintei Biserici orto
doxe, tipărite la Viena în 1890, este cea mai importantă lucrare la care a trudit şi
jertfit peste 20 de ani. Ea cuprinde :
— Melodiile fundamentale ale celor «opt Glasuri» ;
— Podobiile;
— Svetilne, Polieleu, Pripele,. Tropare, Condace, Catavasii şi alte cîntări la Ve
cernie şi Utrenie ;
— Cintările Sf. Liturghii, a lui Ioan Hrisostom, a Marelui Vasilie şi a Sf. Gri
gorie 2 ;
— Irmoasele sărbătorilor, cari la Sf. Liturghie se cîntă în locul «Axionului» ; şi
— A d a u s : Cintările la mormîntul Domnului în Sîmbătă sf. Patimi.
2) C în tă ri lunebre pentru cor de bărbaţi, tipărite în 1903, cuprinde melodii tradi
ţionale bisericeşti prelucrate însă în variante proprii, unele avînd o fizionomie atît de
nouă încît pot fi considerate aproape adevărate creaţii originale. Intre aceastea s în t:
«Cu duhurile drepţilor», răspunsurile ecteniei pentru cei răposaţi, sedelna «Cu adevă
rat», condacul «Cu sfinţii odihneşte», stihira «Veniţi fraţilor», imnul «Sfinte Dumne
zeule», stihira «Plîng şi mă tînguiesc» şi «Aliluia», «Cela ce cu adîncul înţelepciunii».
La începutul cărţii stă imnul «La mormîntul marelui Andrei».
3) C în tă ri religioase la Cununii, la hirotonii şi la sfinţirea bisericilor, aranjate
pentru cor de bărbaţi în 4 voci, executate la actul religios solemn al sfinţirii bisericii
catedrale gr.or. din Sibiu, în 1906. Tipărite în tipografia lui W. Krafft din Sibiu, 15
pagini. Aceste cîntări sînt parte armonizări de melodii tradiţionale, parte compoziţii
proprii.
4) Liturghia sî. Ioan G ură de Aur, pentru cor în două voci egale, Sibiu, 1903, tip.
W. Krafft, 63 pagini.
5) Dum nezeul nostru, compoziţie pe text de I. Lepădat.
6) La Intrarea în Biserică, text de Zaharia Boiu.
7) Pricesnele : «O c h iu l in im ii mele» şi «Cu trupul».
O altă parte din lucrările lui D. Cunţan nu s-au publicat. între ele se numără o
serie de irmoase şi alte cîntări religioase 3.
Toată opera sa muzicală, culeasă, prelucrată sau originală, care, dacă ne gîndim
la condiţiile şi timpul în care a lucrat-o, este destul de bogată şi importantă, ne dă
dreptul să-l considerăm pe D. Cunţan un demn reprezentant al muzicii bisericeşti ar
delene de la sfîrşitul veacului al XlX-lea şi începutul veacului X X 4.
Colecţia de Cîntări bisericeşti deşi nu este o lucrare originală şi deşi asupra
exactităţii notării melodiilor au existat rezerve5, rămîne totuşi cea mai importantă
lucrare a sa, pe de o parte pentru că aceste melodii sînt baza cîntării actuale biseri
la. Valeriu Popa, art. cit., p. 6.
2. în text este sf. Grigorie Teologul. Este însă vorba de Grigorie Dialogul.
3. Conf. Gh. Şoima, Muzica bisericească şi laică in Institutul teologic din Sibiu, în «Mitropolia
Ardealului» nr. 11—12 (nov. dec.), 1961, p. 801.
Bucăji care au circulat în multiplicare manuală.
4. Gh. Şoima, art. cit., p. 801.
5. Fapt care a dus la publicarea, în 1925 a ediţiei a Il-a, * de către profesorii : Candid Popa,
Aurel Popovici şi Timotei Popovici. T. Popovici a observat diferenţa între modul real de a se cînta şi
cel notat de D. Cunţan în cartea sa. De aceea, au retipărit-o, dar într-o formă revizuită şi augumentată.
O simplă comparaţie între cele două ediţii, este suficientă pentru a observa diferenţele. Deşi T. Popovici
a redat mai fidel linia melodică, aşa cum se cînta în vremea sa şi cum se cîntă şi azi la Sibiu, con
ducerea eparhială l-a acuzat că a modificat cintările bisericeşti ale lui Cunţan şi l-a obligat să retipărescă
o- nouă ediţie întocmai Ca şi prima. Aşa se explică de ce n-a mai apărut ediţia a IlI-a pe care T. Po
povici o pregătise să apară,ci a apărut ediţia IV-a, în 1943 (Informaţia o deţinem de la Pr. prof. Gh.
Şoima, căruia T. Popovici i-a mărturisit această situaţie).
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ceşti din mitropolia Ardealului, iar pe de altă parte, fiindcă este singurul document
scris lăsat posterităţii de Cunţan despre felul cum se cîntau melodiile bisericeşti în
vremea sa, melodii care se foloseau din vremuri mai vechi, satisfăcînd religiozitatea
credincioşilor secole de-a rîndul, deşi s-au propagat prin auz.
Din Prefaţa lucrării aflăm că lucrarea lui Cunţan de punere pe note a acestor me
lodii, la îndemnul lui Şaguna, însemna nu numai o mai bună conservare şi cultivare
a lor în folosul Bisericii, dar şi că ea nu era singulară, ci se încadra într-o acţiune
mai mare de unificare şi conservare a melodiilor bisericeşti prin transcrierea lor pe
notele muzicii moderne 8, la care, Cunţan aduce contribuţia sa prin notarea şi tipărirea
cîntărilor tradiţionale din arhidieceza Sibiului.
în vremea noastră s-a emis şi demonstrat teoria potrivit căreia muzica noastră
bisericească este de origine bizantină, moştenită direct de la Bizanţ odată cu învăţă
tura de credinţă ortodoxă, cu organizarea bisericească şi cu cultul bisericesc. Această
muzică s-a răspîndit dintru început pe tot teritoriul locuit de români, în mod u n itar7.
Cercetătorul muzicolog român, Gheorghe Ciobanu, a demonstrat într-o serie de
studii temeinice asupr-a muzicii bisericeşti româneşti8, că existenţa variantelor locale9,
nu im pietează asupra u n ită ţii de structură a m uzicii noastre bisericeşti rom âneşti care
răm îne tot bizantină», avînd cu aceasta încă multe fire de legătură l0.

Pe linia acestei idei, să urmărim în melodiile Celor opt glasuri rămase de la D.
Cunţan, atît asemănările cît şi deosebirile cu muzica psaltică practicată în părţile
extracarpatice ale ţării, pe de o parte pentru a demonstra adevărul că în ciuda vitre
giilor istorice, poporul nostru românesc a fost unitar din punct de vedere spiritual şi
cultural u , iar de pe altă parte pentru a oferi posibilităţii noi de cunoaştere mai re
alistă a muzicii noastre bisericeşti în varietatea ei, care, să ducă la o uniformizare mai
temeinică a cîntării bisericeşti, acţiune iniţiată de Sfîntul S inod12.
Este vorba de ‘mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici, care, în 1879 a tipărit«Psaltichia
bisericească» cu notele muzicii moderne şi de episcopul Melchisedec al Romanului, care, în 1883 a
tipărit «Rînduiala Vecerniei de sîmbătă seara» pe cele opt glasuri, prelucrată şi scrisă pe notaţia liniară
de Gh. Dima, G. Muzicescu şi Gr. Gheorghiu din Iaşi. Vezi şi Memoriul pentru cîntările bisericeşti din
România
al episcopului Melchisedec, publicat în «Biserica Ortodoxă Română», anul1882.
, 7.
Vezi Prefaţa ediţiei întîia, p. 5.
«Unitatea muzicii bisericeşti la toţi românii pînă în prima jumătate a veacului XVIII-lea, se ex
plică, mai întîi, prin unitatea limbii şi a credinţei, apoi, prin contactele directe dintre diferitele provincii
româneşti, ca şi prin circulaţia aceloraşi cărţi şi manuscrise muzicale bisericeşti la toţi românii, înce
pînd cu veacul al XVI-lea». Vezi : G. Ciobanu, Muzica bisericească la români, în «Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie», Bucureşti, Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1974, p. 355.
Diversitatea în modul de cîntare bisericească a intervenit cu timpul, datorită condiţiilor istorice
diferite ale provinciilor româneşti, începînd cu sec. al XVIII-lea, care au impus şi muzicii bisericeşti o
evoluţie diferită. Conf. G. Ciobanu, st. cit., p. 355.
8. Cunoscutul muzicolog român s-a dedicat cercetării jnuzicii bisericeşti, publicînd mai multe
studii, între care cităm : «Şcoala muzicală de la Putrţa», «Cultura muzicală bizantină pe teritoriul Româ
niei pînă în secolul al XVIII-lea», «Manuscrisele psaltice româneşti din sec. al XVIII-lea», -«Cultura psaltică
românească în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea», «Originea canonului Sîlpărilor alcătuit de dascălul
Şerban», «Anton Pann şi «românirea» cîntărilor bisericeşti», «Un Kyrie eleison la patru voci în
notaţie bizantină la începutul secolului al XVIII-lea», «Muzica bizantină», toate se găsesc in colecţia
de studii citată la nota 7.
9. In special ale celor din Transilvania şi Banat. G. Ciobanu se referă numai la opt variante,
dar ele sînt mult mai multe (Conf. Muzica bisericească la Români, p. 355). T. Popovici în Dicţionarul
de muzică, p. 100, spune că : «aproape în fiecare comună se cîntă altfel».
10. G. Ciobanu, Cultura muzicală bizantină..., în «Studii de etnomuzicologie...», p. 284 şi Idem,
Muzica .bis. la români, p. 355.
11. Ibidem.
12.
în legătură cu această acţiune de uniformizare a cîntărilor bisericeşti merită să eviden
ţiem iniţiativa profesorilor C. Popa, A. Popovici şi Timotei Popovici care au fost încredinţaţi să reediteze
cartea lui Cunţan de Cîntări bisericeşti, în 1925. Aceştia propuneau, la vremea lor, două chipuri în
care se putea face revizuirea cîntărilor bisericeşti ale lui Cunţan. Primul chip, era acela de a se păstra
melodiile uzitate în arhidieceză adică aşa cum au fost «prinse» de D. Cuntan, îndreptarea mărginindu-se
numai la aducerea lor în legătură mai strînsă cu textul ca să corespundă cerinţelor actuale, deci asi
gurarea unei prozodii cît mai adecvate. Iar al doilea chip, era acela al aplicării principiului de unificare
6.
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Mai întîi trebuie spus că dintre variantele muzicii bisericeşti din Transilvania
şi Banat, cîntările notate de D. Cunţan sînt recunoscute ca cele mai apropiate de mu
zica psaltică ,3f unele chiar identice, cum sînt răspunsurile «Mila păcii, jertfa laudei»,
ş.c.l., care sînt un autentic glas V psaltic, iar altele păstrînd pasaje asemănătoare,
formule melodice şi cadenţele psaltice, creează aceeaşi atmosferă generală a glasurilor
psaltice (-aşa cum sînt gl. I şi V, antifonul gl. II, gl. III, VII, gl. VI stihiraric etc.
în ce priveşte notarea cîntărilor, D. Cunţan adoptă de la început şi rămîne con
secvent semiografiei muzicii occidentale pentru că nu cunoştea notaţia psaltică. în
acest sens se alătură celorlalţi doi muzicologi, mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici şi episcopul Melchisedec al Romanului care militează pentru transcrierea muzicii
psaltice pe notaţia liniară. La Sibiu, ca profesor la Seminarul arhidiecezan, D. Cunţan
are meritul deosebit că înţelege veridic importanţa pe care o are notaţia muzicală în
însuşirea cîntărilor bisericeşti. De aceea, nu numai elevii săi au fost instruiţi în acest
sens, dar după cum am văzut, şi el însuşi şi-a completat cunoştinţele muzicale pe care
le avea la data cînd a fost numit profesor (1864). Intr-o scrisoare adresată Consistoriului
sibian cu ocazia prezentării cărţii sale de cîntări pentru publicare şi aprobare de a
deveni manualul didactic oficial pentru cîntările bisericeşti, scrie următoarele : «In
strucţiunea în cîntări făcută după «note» şi cu mijlocirea vreunui instrument muzical
(piano sau harmoniu), apoi cu respect la ritm, la tact şi la alte recerinţe şi reguli ale
artei muzicale, oferă rezultate nu numai mai bune, mai sigure şi mai cu înlesnire dobîndite în învăţămînt, dar şi însăşi cîntarea, numai pe calea aceasta se poate cultiva,
regulîndu-se din ce în ce mai mult şi primind forme noi apropiate gustului înaintat u .
D. Cunţan nu pune nicicum problema semiografiei psaltice, care la Sibiu nu se prac
tica, în bisericile româneşti. Problema aceasta a notaţiei muzicale nu s-a pus nici îna
inte de el. în aceeaşi scrisoare în care făcea şli un scurt istoric al cîntărilor bisericeşti
în Seminar, spune, că la venirea mitropolitului A. Şaguna, instrucţiunea în cîntările
bisericeşti se făcea în mod foarte primitiv, numai după auz şi numai cu mijlocirea
vocii omeneşti l5.
Acum, el iniţiază în învăţarea cîntărilor bisericeşti, nu numai o programă şcolară
pentru învăţarea tuturor cîntărilor bisericeşti necesare slujbelor ortodoxe conform tipi
cului, fiecare cu denumirea şi locul ei în cult, încadrîndu-le într-un sistem precis orga
nizat 16f ci şi o metodă modernă de învăţare a lor, scriind «lecţie de lecţie» cu preocu
parea permanentă de a le verfica şi îmbunătăţi conţinu. Din această muncă sistema
tică n-a lipsit grija pentru o prozodie corectă precum şi tehnica aplicării melodiilor
model-notate la textele nenotate din cărţile de ritual, adică aplicarea practică a me
lodiilor ,7.
Numărul de opt-glasuri sau ehuri folosite de D. Cunţan şi redate în cartea sa este
acelaşi cu numărul glasurilor muzicii psaltice. El le numeşte «melodii fundamentale»,
probabil, intuind varietatea melodiilor bisericeşti, care este mult mai bogată decît li
mitele celor opt glasuri bisericeşti, atît ale muzicii psaltice actuale, cît şd ale celei
medievale l8. In categorisirea melodiilor celor opt glasuri, D. Cunţan nu se foloseşte
de termenii muzicii psaltice (stihiraric, irmologic şi papadic), ci le grupează astfel:
a cititării bisericeşti, dar pentru acest al doilea chip era necesară o «hotărire principială din partea
Bisericii». Alcătuitorii acestei ediţii (a doua), au socotit că «principiul de conservare a melodiilor bise
riceşti în forma uzitată în arhidieceză din vremuri mai vechi», este mai uşor de realizat, decît al
doilea principiu care «reclama pe lîqgă timp şi muncă mai îndelungată şi o hotărire oficială a Bisericii.
Deşi nu sîntem, deocamdată, în posesia unor informaţii despre ceea ce au înţeles ^autorii ediţiei prin
acest al doilea principiu de unificare, credem că este vorba de o iniţiativă de unificare a muzicii bise
riceşti pe tot cuprinsul ţării care să corespundă cu celelalte iniţiative izvorîte din actul de unire a
românilor transilvăneni cu patria mamă (1 dec. 1918). Intrucît conducerea bisericească de atunci n-a
luat în seamă această necesitate, autorii noştri au renunţat la ea. Ei bine însă să fie consemnată.
(Vezi Prefaţa ediţiei a doua).
13.
G. Ciobanu, art. cit., p. 348; Terenţiu Bugariu, Sentinela cintărilor bisericeşti române, Timi
şoara, 1908, p. VIII.
14. Valeriu Popa, art. cit., p. 8.
15. Ibidem
16. D. Cunţan, Cintările bisericeşti. . . ed. I*a, p. 6—7. .
17. Ibidem, p. 6.
18. G. Ciobanu, stud. cit., p. 341.
Vezi ediţia IJa, p. 6, şi ed. IV-a, Sibiu, 1943, Prefaţa. Intrucît ediţia IV-a este mai la îndemînă
decît ediţia I-a, şi, întrucît ediţia IV-a reproduce identic pe prima, noi vom face cuvintele citate din
ed. IV-a.
i

\
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— după melodiile de la «Doamne strigat-am» şi după stihirile lor cu stihuri, se
cîntă :
1) Toate stihirile de la «Doamne strigat-am» cu stihurile lor, «Mărire»... «Şi
acum», dacă nu au prescrisă o podobie ;
2) «Cîntările la Litii cu Mărire şi ;acum» şi «samoglasnicele» ;
3) «Toată suflarea» şi Hvalitele cu «Mărire» ;
4) «Mărire şi acum» la Hvalitele sărbătorilor domneşti, la ale Născătoarei, la
ceasurile domneşti, la «Pentru rugăciunile» şi «înviind Iisus», sau, în locul acestora,
ale sărbătorilor şi ale postului mare ;
Toate cîntările din această categorie echivalează în muzica psaltică cu cîntările
stihirarice.
— după melodiile Troparelor se cîntă :
1) Toate troparele, condacele fără podobie şi Bogorodicinele troparelor;
2) Prochimenele Vecerniilor cu «Vohod» ;
3) Antifoanele glasurilor 1, 3, 5, 6, 7 şi toate cîntările acestor glasuri arătate, pot
fi cîntate pe melodia troparelor.
Cîntările din această categorie corespund în psaltică cîntărilor irmologice.
— Pe melodiile Antifoanelor se cîntă :
1) Toate antifoanele care au melodii proprii, cu prochimenele lor şi cu «Toată
suflarea» ;
2) Prochimenele zilelor de săptămînă şi ale paremiilor ;
3) Stihoavnele cu stihurile lor şi cu «Mărire şi acum» ;
4) Sedelnele' fără podobie, «Şi acum» la Hvalitele (laudele) duminicilor şi ale sfin
ţilor, Doxologia şi Fericirile ;
Şi cîntările din această categorie corespund celor irmologice din muzica psaltică.
Ca şi în muzica psaltică, D. Cunţan notează categorii speciale de melodii pentru
«Podobii», «Svetilne», «Polieleu», «Pripele», «Tropare» la sărbători împărăteşti, «Condace», «Catavasii» şi alte cîntări la Vecernie şi Utrenie, Cîntări la Liturghie, Irmoase
şi alte cîntări l9, toate încadrîndu-se în tactul stihiraric şi irmologic şi excluzînd tactul
papadic şi recitativ.
In ce priveşte cele trei genuri de scări, diatonice, cromatice şi enarmonice, prac
ticate în muzica psaltică, în cîntările lui D. Cunţan se disting numai două : cel diatonic .şi cel cromatic. Genul enarmonic nu este folosit. De altfe, acest gen nu se mai prac
tică nici în muzica psaltică, ci se vorbeşte de el numai teoretic 20. In locul acestui gen,
se practică o continuă împletire între un mod de tip major şi relativul său minor
care este foarte apropiat ca atmosferă de gl. III psaltic.
Prin glas sau eh, se înţelege şi la Cunţan un complex de elemente constitutive
şi nu e vorba de un mod sau ton, ori numai de o formulă melodică 21. Aceste elemente
constituive ale glasului s în t: scara muzicală, genul căreia aparţine aceasta (diatonic
sau cromatic sistemul cadenţial şi formulele melodice22, întocmai ca în muzica psaltică.
Aceste elemente se pot distinge mai uşor urmărind coîfiparativ trăsăturile speci
fice ale glasurilor lui D. Cunţan cu cele psaltice.
i

19. D. Cunţan, op. cit., cuprinsul la ediţia I-a şi a IV-a.
Chiar şi pentru cîntările în ritm mai rar (ca heruvice, pricesne) D. Cunţan foloseşte tempo-ul
«Andante», «Andante-alla brevei sau «lento» (vezi p. 61, 64, 65, 67—68, 73, 75. Numai la Liturgia Sf.
Grigorie, p. 76, 77—78 foloseşte tempo «Lento»', care ar corespunde papadicului.
20. G. Ciobanu, stuâ. cit., p. 341. Gr. Panţiru, Notaţia şi ehurile muzicii bizantine, Bucureşti,
1971, p. 220.
21. Cum s-a afirmat adesea de unii cercetători ai muzicii bizantine ca : A. Gastoue, Introduction
ăla palâographie musicale byzantine, Paris, 1907, p. 15—16; J. Chailley, Uimproglio des modes, Paris,
f. a. p. 68—69.’Apud G. Ciobanu, stud. c\t., nota 83.
22. G. Ciobanu, stud. cit., p. 341, 342.
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G lasul I psaltic, numit şi dorian, foloseşte în muzica psaltică scara diatonică, fcu

tonica pe re(pa). E formată din două tetracorduri identice : re-sol (pa-di); la-re (ke-pa),
fiecare avînd semitonul la mijloc (între tr. II—III), şi sînt despărţite de un interval de
un ton. Ambitusul obişnuit, însă, este : do-la, ni-ke, în cîntările stihirarice ; şi re-do
(pa-ni) în cîntările irmologice. Finala este totdeauna pe re 23, iar dom inanta24 se află
pe fa(ga). Cîntările stihirarice fac cadenţe imperfecte pe fa(ga) şi pe re(pa), iar per
fecte şi finale pe re(pa). Formulele melodice cele mai obişnuite s în t25 : Iar cîntările
irmologice fac cadenţe pe sol(di)-imperfecte şi pe re(pa)-perfecte şi finale. Formule
melodice obişnuite s în t:
G lasu l în tîi la Cunţan foloseşte, ca scară muzicală de bază, un pentacord de tip
doric medieval (re-la) ca şi muzica psaltică, atît la cîntările stihirarice cît şi la cele
irmologice. Ambitusul se lărgeşte în sus sau în jos cu cîte o treaptă. Dominanta este
tr. IlI-a ((fa), ca în psaltichie, iar finala este pe re. Cadenţele se fac pe fa — imper
fecte, pe re — perfecte şi finale. Formule melodice mai obişnuite s în t: pentru cîntările
stihirarice.
Pentru cîntările irmologice dominanta este pe tr. IV-a, finala pe re, iar cadenţele
imperfecte pe sol, perfecte şi finale pe re. Formule melodice* s în t26 : Mai bine se pot
observa deosebirile şi asemănările din ex. 1, unde sînt puse paralel cele două variante
ale glasului întîi (psaltic şi Cunţan) stihiraric şi în ex. 2 cel irmologic.
G lasul II, în muzica psaltică are scara cromatică proprie care se foloseşte în cîn
tările stihirarice mai ales27, dar şi în cîntările irmologice (topare, condace şi sedelne).
Gl. II mai foloseşte şi scara glasului VI, în cîntările irmologice (Stihoavna, Antifoanele,
Canoanele, Fericirile). Scara glasului VI, în practică este asemănătoare cu cea a gla
sului II, de care se deosebeşte numai prin finală şi prin construirea ei difonică 28.
Cîntările stihirarice fac cadenţe imperfecte pe jsol (di), mi (vu) şi si (zo), iar perfecte
în sol (di) şi mi (vu), finale în sol (di). Cîntările irmologice au aceleaşi cadenţe fie
pentru forma glasului II, fie pentru forma glasului VI, şi anume imperfecte pe sol, per
fecte pe mi (vu), re (pa), iar finale pe sol (di). Interesant de remarcat este faptul că
glasul II are şi o formă diatonică, numită Leghetos, dar care în practică nu se folo
seşte la glasul II, ci la glasul IV.
Spre deosebire de aceste caracteristice .ale glasului II psaltica glasul II la C unţan
foloseşte o scară major-minoră, cu cadenţă pe tr. VI (mi), iar dominanta pe -tr. IlI-a (si).
Ambitusul este de septimă minoră (sol-mi bemol). Caracterul scării este diatonic, nu
cromatic la cîntările stihirarice.
Cîntările irmologice însă, au ca şi în muzica psaltică, două variante, una care
foloseşte scara cromatică a gl. VI psaltic (Stihoavna, antifoanele etc.) şi alta care folo
seşte scara cîntărilor stihirarice (troparele, condacele, sedelnele). Ambitusul este, în
general de sextă minoră, cu lărgirea în jos cu o treaptă sau două, iar dominanta este
pe tr. IV (sol) la cîntările din prima formă, cea cromatică, iar la cîntările din forma a
doua, ambitusul este mai restrîns iar melodiile mai puţin ornamentate ca cele stihirari
ce. Formule melodice obişnuite sînt 29:
23. Ibidem
*
24. In muzica psaltică, prin dominantă se înţelege treapta care domină mai mult în
cîntare şi
în jurul căreia revine mai tot timpul melodia. Cf. G.' Ciobanu, siud. cit., p. 395, nota 86.
23. A se compara gl, 1 psaltic cu gl. 1 al lui Cunţan.
26. Idem, p. 43—57, D. Cunţan, op. cit., p. 1—2.
27. Vezi Vecernierul, p. 62. Vezi teoria despre formarea scării gl. II, în Gramatica psaltică, ed.
I-a p. 97, şi la Gr. Panţiru, op. cit., p. 214—215.
28. G. Ciobanu, op. cit., p. 342 şi Gr. Panţîru, op. cit., p. 214 şi 208, Vecernierul, p. 78—92.
29. Despre această formă diatonică a gl. II, vorbeşte şi A. Pann în Bazul teoretic şi practic, p.
104, dar de folosit o foloseşte la gl. IV. Idem, Prescurtarea din Bazul muzicii bis., p. 35—44 şi idem,
Noul Anastasimatar, p. 36—71.
Să se compare «Doamne strigat-am» gl. II psaltic cu cel al lui Cunţan (p. 3—4).
Să se compare Antif. gl. II al lui Cunţan cu troparul gl. II al lui Cunţan (p. 5—6).
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G lasul III psaltic foloseşte, după teorie, o scară enarmonică 3®, dar în practică, o

scară diatonică care este o continuă împletire între un mod de tip major şi relativul
său minor. Tonica glasului este fa (ga), deşi ambitusul este re-re (pa-pa), cu cadenţe,
imperfecte pe la (ke), perfecte re ((pa) şi uneori do (ni), iar finale pe fa (ga), la
ambele feluri de cîntări (stihirarice şi irmologice). Formule melodice obişnuite. In
glasul III ni s-a păstrat Condacul Naşterii Domnului «Fecioara astăzi», în care se întîlnesc cadenţe imperfecte pe re, perfecte şi finale pe do, caracteristică a glasului III
medieval. Este singura cîntare cu această caracteristică păstrată de muzica psaltică31.
G lasul I I I Ia C unţan, foloseşte aceeaşi scară diatonică (major-minoră) ca şi muzica
psaltică. Finala este fa. In glasul III al lui Cunţan găsim o formulă melodică comună
şi glasurilor III şi V din muzica psaltică, ceea ce dovedeşte o strînsă legătură între
ele 32 Tot aşa şi cîntările irmologice păstrează aceleaşi trăsături ca cele psaltice. Tre
buie remarcat însă faptul că glasul III al lui Cunţan 83 păstrează cadenţa pe do 3'\ pe
care am văzut că muzica psaltică nu le mai păstrează decît în Condacul Naşterii Dom
nului, dar care se întîlnesc în manuscrisele psaltice pînă în secolul al XVIII-lea.
Formulele melodice folosite 35.
G lasul IV psaltic păstrează, în general, caracterul major ca în evul mediu, deşi
în timpul de faţă termină de obicei pe mi (vu) şi cu toate că face cadenţe perfecte pe
re( pa). In decursul secolelor, nota finală a acestui glas a variat, cînd pe sol (di),
cînd pe do (ni), şi numai în cele din urmă pe mi (vu). Ambitusul este de o octavă
(do-do).
Cîntările stihirarice au unele cadenţe comune cu glasul VIII, cele perfecte în
sol (di)r iar altele cu glasul I, cele care cadenţează pe re (pa). Celelalte cadenţe pro
prii glasului IV stihiraric se fac pe sol (di) şi mi (vu) cele imperfecte, pe re (pa) cele
perfecte şi pe mi (vu) cele finale 36.
Cîntările irmologice au două variante, ca şi la glasul II. a) Forma leghetos cu un
ambitus variabil, în care se cîntă Stihoavna, Antifoanele, Canoanele, unele Podobii şi
Fericirile ; şi b) Forma care foloseşte scara cromatică a glasului II, în care se cîntă Tro
parele, Condacele, Sedelnele şi unele Podobii37.
Cadenţele primei forme s în t: sol (di) şi mi (vu), mai rar re (pa) — imperfecte şi
mi (vu) perfecte şi finale, iar cadenţele formei a doua s în t: sol (di) imperfecte şi mi
(vu) perfecte şi finale. Sînt şi unele excepţii (abateri) de la scările muzicale de mai
sus 38.
G lasul IV la C unţan — forma stihirarică — are, în general, o scară muzicală ma
joră, ca şi cel psaltic, ca finala pe M. Ambitusul este de o septimă minoră sau chiar
de o octavă în formulele finale39. După cum spune Pr. I. D. Petrescu40, în evul mediul
scara glasului IV stihiraric avea tot un caracter major şi alături de finalele în DO
şi SOL, existau şi finale pe MI. Pînâ la urmă, s-au impus cele psaltice şi anume, va
*

30. Enarmonia, în muzica psaltică nu este altceva decîtcoborîrea lui zo, cît mai aproape de ke (si)
(cit mai aproape de la), şi ridicarea lui vu cît mai aproape de ga (mi cît mai aproape de fa) cu aju
torul ftoralei agem (Vezi : Gramatica psaltică, p. 118).
31. G. Ciobanu, st. cit., p. 343.
Vecermierul, p. 93—95, pentru cîntările stihirarice şi p. 110—121 pentru cîntările irmologice. G. Cio
banu, stud. cit., p. 343.
32. Se va compara D. Cunţan, p. 6, portativul ultim, cu Vecernierul, p. 94, port. 3, 95, port.
3—4, etc.
33. Ca şi celelalte variante 'din Banat şi Oradea, Blaj (conf. G. Ciobanu op. cit., p. 355).
34. Troparul gl. III al lui Cunţan, p. 8, port. 4 şi 7.
35. G. Ciobanu, st. cit., p. 350 ; D. Cunţan, p. 8 întregtroparul gl. III.
36. G. Ciobanu, st. cit., 343 ; Vecernier, p. 123—124.
37. In mod obişnuit mi — do’, iar excepţional do’ —re’ (vezi Vecernier, p. 143—153; 153—157 şi
Utrenierul 1â gl. respectiv, şi cîntările respective).
38. G. Ciobanu, st. cit., p. 345.
39. Vezi D. Cunţan, p. 9, portativ 3 şi 7, şi p. 10 port. 5.
40. I. D. Petresco, Etudes de paleographie tnusicale byzantine, p. 125—129 şi 131—139.
♦
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rianta care are ca model Stihoavna sau A ntifonul4l, şi virianta care are ca model Tro
parul e tc 42. Varianta primă foloseşte un tetracord doric cu finala pe 2 43. Sistemul de
cadenţe este ca şi la cîntările stihirarice. Varianta a doua foloseşte aceiaşi scară şi
cadenţe ca şi forma corespunzătoare (irmologică) a glasului II, deosebindu-se doar prin
unele formule melodice.
G la s u l V psaltic, ca şi glasul I, folosesc o scară diatonică de» tip minor, cu ambi-

tusul de o octavă sau chiar două. Tonica este RE (pa) în cîntările stihirarice şi LA (ke)
în cîntările irmologice. Forma stihirarică are cadenţe imperfecte pe La, Sol, şi Do (mai
rar), iar perfecte şi finale pe RE, LA şi SOL.
Cintările irmologice au finala pe LA, cu un ambitus mai restrîns la-re (ke-pa),
uneori cu o lărgire în sus şi în jos cu cîte o treaptă. Cadenţe imperfecte face pe do
(ni) de sus şi pe la, cele perfecte şi finale 44.
G lasul V irm ologic mai are o formă aparte, mai puţin folosită, în care se cîntă
Binecuvîntările învierii (la Utrenie), Starea I-a a Prohodului, Podobia «Bucură-te că
mara...» şi un axion45, precum şi Stihurile de la Vecernie «Pune Doamne...» etc.).
Această formă irmologică se caracterizează printr-un ambitus de o octavă, cadenţe pe
la (ke) şi sol (di) cele imperfecte şi pe La, cele perfecte şi finale 46.
G lasul V stihiraric la C unţan foloseşte o scară eolică în care treapta VlI-a este
uneori mobilă (si bemol, si natural), cu cadenţe pe la, sol, re, l a 47.
Forma aceasta a glasului V n-are nici o asemănare cu forma corespunzătoare a
glasului V psaltic48. Are însă o asemănare cu forma irmologică a gl. V psaltic mai
puţin folosită, de care am pomenit mai sus, cu care are aceleaşi cadenţe şi scară49.
In schimb, forma irmologică a glasului V se aseamănă cu forma corespunzătoare
psaltică a glasului V, atît ca sistem de cadenţe cît şi ca scară muzicală 50. Finala pe
treapta a Il-a, muzicologul G. Ciobanu o consideră influenţă populară51 din zonele
respective unde s-a cîntat.
G lasul V I psaltic are pentru cîntările stihirarice o scară cromatică proprie prezentă
în trei forme 52. în practică, însă, cele trei forme se combină amestecîndu-se53. Ambi
tusul este de o octavă, uneori lărgită cu o treaptă, iar cadenţele imperfecte pe *501, la
şi perfecte şi finale pe re. Formule melodice caracteristice.
Pentru cîntările irmologice foloseşte două forme de scări : a) Scara cromatică pro
prie a glasului VI, pe care o folosesc puţine cîntări, ca de exemplu, Stihurile de la
«Doamne strigata-am» 54, cîteva doxologii şi alte cîntări mai puţin importante. Acestea
se aseamănă atît ca ambitus, cadenţe şi formule melodice cu scara glasului VI folosită
decîntările glasului II. Afară de aceste cîntări mai există o categorie redusă ca nu
măr, care folosesc scara cromatică a glasului VI, dar care se termină pe sol (di)
amintind o formă medievală a glasului VI Nenano.
b) Scara cromatică a glasului II o folosesc cele mai multe cîntări irmologice ale
glasului VI (Stihoavna, Tropare, Condace, Sedelne, Canoane, Fericiri, Podobii55. Aceas
tă variantă se deosebeşte totuşi de cîntările corespunzătoare ale glasului II printr-un
ambitus lărgit pînă la re, prin insistenţa mai mare pe la bemol, fără să cadenţeze pe ea,
41. D. Cunţan, op cit., p. 11.
42. Idem, p. 10.
43. G. Ciobanu, p. 350.
44. A se compara trop. gl. I I cu trop. gl. IV la Cunţan (p. 5 şi 11), în special formulele finale,
Vecernier, p. 158—160, 179—195.
45. G. Ciobanu, st. cit., p. 344 şi notele 102—106. Vezi Utrenierul gl. V.
46. Ibidem.
47. D. Cunţan, op. cit., p. 11—13.
48. în schimb, se aseamănă cu celelalte variante din Banat (cf. G. Ciobanu, stud. cit., p. 351).
49 A .se compaca cu cîntările citate la nota 45.
50. Să se compare troparul gl. V allui Cunţan cu trop. gl. V psaltic.
51. G. Ciobanu, st. cit., p. 351.
52. Idem, p. 344 şi Gramatica psaltică, p. 105—107.
53. G. Ciobanu, st. cit., p. 344.
54. Vecernier, p. 199—212.
55. Vezi mai mult la G. Ciobanu,st. cit., p. 345 şi nota 108 ; Vecernier, p.218—229—234.
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prin sfîrşitul pe MI. Formulele melodice sînt identice cu cele ale glasului II, excepţie
formula finală 56.
G lasul V I la C unţan, forma stihirarică, se aseamănă foarte mult cu glasul VI psal
tic, cu singura deosebire că al doilea tetracord este totdeauna diatonic, iar finala se
face pe tr. IV-a 57.
Cîntările irmologice ale glasului VI folosesc aceeaşi scară şi cadenţe ca în
forma troparului din gl. II, aşa cum şi în psaltică troparul glasului VI se cîntă în
scara glasului II 58.
G lasul V II psaltic foloseşte în practică o scară de tip major (Fa major), deşi după
teorie, foloseşte scara enarmonică 59.
Atît cîntările stihirarice cît şi cele irmologice ale glasului VII au, în general,
aceeaşi structură a scării, acelaşi ambitus şi chiar acelaşi sistem cadenţial. Deosebirea
constă numai în caracterul ornamental sau silabic al formulelor melodice60.
Şi în glasul V II la C unţan, cîntările stihirarice şi irmologice sînt identice. Scara
este un hexacord major lărgit în jos, ca şi în muzica psaltică. Tr. IlI-a apare la Cunţan,
uneori coborîtă 61. Cadenţe face pe tr. 2 şi 1. Se pare că acest glas, la care se adaugă
glasul III, au păstrat cel mai fidel atmosfera glasurilor corespunzătoare psaltice.
G lasul V III psaltic foloseşte o scară majoră naturală (Do) în care tr. VlI-a se
cîntă coborîtă ori de cîte ori urcă la a opta, iar în practică, treptele II şi III se cîntă
ceva mai sus, ori de cîte ori sînt broderii ale treptelor superioare. Ambitusul este, în
general, de o octavă la cîntările stihirarice. Cadenţele se fac pe sol şi mi cele imper
fecte şi pe sol şi do cele perfecte şi finale. Structura scării la cîntările irmologice este
diferită, avînd o formă modală. Acestea folosesc două variante. Prima, este scara cîn
tărilor stihirarice, în care se cîntă Stihoavna, Antifoanele, Fericirile etc.). Iar a doua
este o scară a cărei tonică se stabileşte la o cvar.tă superioară, pe fa, în care se cîntă
Troparele, Condacele, Sedelnele etc 62.
Prima variantă cadenţează pe sol, mi, re, d o 63, iar a doua pe sol şi f a 64. M uzi
cologul român Pr. I. D. Petrescu 65 afirmă că în perioada postmedievală existau cîntări
ale glasului VIII care sfîrşeau pe tr. IlI-a (mi), ca de ex. Podobia «O, prea slăvită mi
nune» m, 'aşa după cum şi antifoanele liturgice («Binecuvîntează suflete al meu...») şi
(«Unule născut...») prin sfîrşitul lor pe treptele re, mi, sol, la, do se înrudesc cu unele
cîntări medievale şi postmedievale °7.
G lasul V III la C unţan foloseşte o scară majoră cu tr. Vil-a coborîtă, întocmai ca
şi cel psaltic68. La cîntările stihirarice ambitusul se lărgeşte în jos cu o treaptă69.
Cadenţele se fac pe tr. IlI-a şi I-a7?.
Cîntările irmologice folosesc de asemenea, două variante. Prima o scară de tip
major, avînd ca model Antifonul, cu un ambitus de o octavă şi cadenţe pe -tr. 5 şi 1 71,
iar a doua variantă, avînd ca model Troparul, foloseşte tot o scară de tip major, cu tr.
IlI-a uneori coborîtă şi cu un ambitus lărgit în jos cu două trepte, pînă la tr. Vl-a,
Cadenţele tr. 2,1. între cîntările stihirarice, şi irmologice ale lui Cunţan şi cele psaltice
corespunzătoare există foarte multe puncte comune 72.
%

56.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
66.
67.
69.
71.
72.

A se compara cele două glasuri.
57. D. Cunţan, op. cit., p. 14—15.
A se compara glasul II şi VI (troparele) ale lui Cunţan.
G. Ciobanu, st. cit., p. 345 ; Vecernier, p. 235—264.
G. Ciobanu, st. cit., p.
345 şi nota 110.
Cunţan, op. cit., p. 17 portativ 5, măs. 6 şi p. 18, port. 1, măs.
3.
D. Cunţan, op. cit., p. 16—18, G. Ciobanu, op. cit., p. 345, 346.
Vecernier, p. 283—290.
64. Vecernier, p. 294—295.
65. Lucrare citată, p. 152.
Cintările Sf. Liturghii şi Podobiile celor opt glasuri, p. 209—211.
Idem, p. 4 şi 7—9.
68. D. Cunţan, p. 19, port.2, măs. 8şi port.
10, măs. 1.
Idem, p. 20, port. 7, măs. 1. (do diez pînă la do becar).
70. Idem, p. 19—20.
Idem, p. 21
72. Idem, p. 20.
A se compara cîntările lui D. Cunţan cu cele corespunzătoare din Vecernier şi Utrenier.
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Analizînd comparativ glasurile psaltice şi cele notate de D. Cunţan se constată,
deci cu uşurinţă, că elementele constitutive ale glasurilor bisericeşti bizantine sînt
prezente şi în glasurile bisericeşti notate de Cunţan. Cu excepţia glasului II care la
Cunţan este diatonizat şi nu cromatic, scările glasurilor celorlalte, genurile muzicale,
sistemul de cadenţe şi chiar formulele melodice corespund în cele două variante. In
felul acesta cîntările celor opt glasuri notate de D. Cunţan sînt organizate într-un sis
tem bine precizat corespunzînd şi muzical şi tipiconal muzicii tradiţionale bizantine.
Lipsa identităţii totale se explică pe de o parte prin păstrarea unor forme ale muzi
cii postmedievale, iar pe de altă parte prin influenţa muzicii populare şi culte precum
şi prin transmiterea lor orală. De aceea, se poate conchide că muzica bisericească
notată de D. Cunţan a făcut corp comun cu muzica psaltică pînă în prima jumătate
a veacului XVIII-lea. Unitatea se explică prin unitatea limbii şi a credinţei, prin con
tactele directe dintre provinciile româneşti, prin tipăriturile muzicale care au circulat,
alături de celelalte cărţi, la toţi românii, începînd din sec. XVI. Condiţiile istorice in
tervenite în viaţa unor provincii româneşti, începînd cu veacul XVIII-lea, au făcut ca
şi evoluţia muzicii bisericeşti să se desfăşoare diferit ajungîndu-se la variantele
muzicale de astăzi. Important este faptul că toate aceste variante73 păstrează încă
foarte multe puncte comune cu muzica bizantină, ai cărei «piloni vechi medievali sau
postmedievali, au rămas fermi» 74.
Cîntările notate de D. Cunţan, după cum am văzut din conţinutul Cărţii sale de
C în tă ri bisericeşti, nu se reduc numai la melodiile fundamentale ale glasurilor, ci cu
prind şi celelalte feluri de cîntări bisericeşti necesare cultului bisericesc, cum sînt
Podobiile, Svetilnele, Polieleele, Pripelele, Tropare cu melodii speciale, Condace, Gatavasii etc., irmoase şi cîntări la Liturghie, care pot forma obiectul unui studiu separat.
De asemenea, merită să fie studiate compoziţiile sale bisericeşti.

Diac. Asist. Ion POPESCU

/

t*
K

73. Care sînt multe la număr (vezi G. Ciobanu, st. cit., p. 355).

74. Ibidem.
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FAPTE SI ÎNTÎMPLÂRI DIN VREMEA PĂSTORIRII
MITROPOLITULUI VARLAAM *
9

Este cunoscută prietenie dintre Vasile Lupu, domnitorul Moldovei (1634— 1653),
şi Varlaam mitropolitul, care a păstorit în Moldova în aceeaşi vreme (1632— 1653).
Domnitorul a părăsit scaunul domnesc, silit de logofătul Gheorghe Ştefan, care
se îndrepta spre Iaşi cu oaste din Ţara Românească şi Ardeal.
După unele însemnări, mitropolitul Varlaam a plecat în aceeaşi zi spre M înăs
tirea Secul, nemaivoind a rămîne în fruntea Bisericii, sub alt domnitor.
Faptele acestea s-au petrecut în Joia săptămîni Patimilor a anului 1653.
Din istoria Bisericii Române, din letopiseţul ţării Moldovei al lui Miron Costin
şi din diferite date în legătură cu păstorirea mitropolitului Varlaam, am încercat să<
reconstituim starea sufletească şi zbuciumul mitropolitului din după-amiaza zilei de
miercuri — cînd a aflat de hotărîrea de a pleca a lui Vasile Lupu — pînă a doua
zi de dimineaţă cînd a găsit de cuviinţă să ia drumul spre Mînăstirea Secul, unde
primise schima călugărească, sacrificînd prietenia faţă de domnitor, în favoarea slujirii lui Dumnezeu, ca monah.
O noapte de zbucium din viaţa m itro po litului V arlaam
In anul de la Hristos 1653, primăvara izgonise într-un timp neaşteptat de scurt
urgia iernii. In aclevăr, la Iaşi, fusese amarnică iarna aceea, cu nămeţi mari care
acoperiseră drumurile şi casele, cu vijelii care şuierau în hornuri, parcă a pustiu, cu
viscole care au ţinut zile de-a rîndul, de nu se vedea om cu om.
Şi, dintr-o dată, pe la sfîrşitul lunii martie, soarele îşi arăta din ca în ce mai
mult puterea topind nămeţii care acum se scurgeau şuroind pe văiuge spre apa Bahluiului, ca nişte şuviţe de argint sclipind sub bătaia năvalnică a razelor soarelui.
Iată numai într-o săptămînă cum s-au schimbat toate, cum s-a trezit la viaţă •
nouă întreaga fire sub calda îmbrăţişare a primăverii.
%
^

-------------- ----- --------------

“

,

*
A se vedea pe larg : Augustin Z. N. Pop, Biografia înitropolitului cărturar Varlaam al Mol
dovei, Bucureşti, 1940, Extras din «Atheneum», V, nr. 4; Gr. Scorpan, Locul Cazaniei lui Varlaam în
vechea noastră literatură omiletică, în «Cercetări istorice», X III—XVI (1940), p. 545—596 şi- XVII (1945),
p. 89—120 ;
I. Andreescu, Varlaatţt al 11-lea, ?nitropolitul Moldovei (1632—1655), Bucureşti, 1897 ; N. Iorga,

Vasile Lupu ca următor al împăraţilor de Răsărit în tutelarea Patriarhiei de Constantinopol şi a Bise
ricii Ortodoxe, în «An. Rom., ist., 36 (1913);
D. Russo, Varlaam al Moldovei candidat la scaunul Patriarhiei ecumenice I, Bucureşti, 1939,
p. 229-236.
t
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Era spre seară cînd mitropolitul Varlaam al Moldovei ieşise în grădină. Păşea
înc’at, vrînd parcă să se bucure cît mai mult de căldura blîndă a soarelui care se
apropia de asfinţit.
E miercuri din săptămîna Stîlpărilor; peste puţină vreme încep dumnezeieştile
slujbe de denii, atît de dragi sufletului său. Ii plac aşa de mult cîntările acelea din
fapt de seară, cu farmec negrăit de dulce, amintindu-i anii copilăriei cînd a început
să simtă cît de mult iubeşte «lăcaşurile Domnului» şi anii tinereţii petrecuţi întru
nevoinţă la Mînăstirea Secul, unde a primit «îngerească, schimă». — «Vor fi negrăit
de frumoase sărbătorile Stîlpărilor şi ale Floriilor de anul acesta» îşi spune în gînd
mitropolitul. «In cele două zile cîte mai sînt pînă atunci, se desfac de-a-binelea şi
mugurii sălciilor...». Şi se bucura în sine vlădicul la gîndul că anul acesta în sîmbăta Stîlpărilor va împărţi credincioşilor, cu mîna lui, cum a făcut an de an, stîlpă-ri
frumoase, cu muguri desfăcuţi deplin.
Faţa i s-a luminat de o bucurie lăuntrică, ochii îi străluceau mai viu, inima-i
zvîcnea cu putere...
Atît de cufundat era în bucuria asta, încît nici n-a băgat de seamă cînd s-a
apropiat de el bătrînul călugăr Macarie, unul din cei mai devotaţi slujitori ai săi.
— «Binecuvîntează»..., glăsuieşte călugărul făcînd cuvenita metanie. Mitropo
litul, ca trezit dintr-un vis frumos, se întoarce, binecuvîntează, dar cînd acesta se
întoarce vede pe chipul lui zugrăvită o oarecare tulburare.
— «Ce este ?» întreabă mitropolitul, vrînd parcă să afle cu o clipă mai devreme
pricina pentru care este căutat.
*

— «înalt prea sfinţite, măritul domn a trimis veste ca fă»ră întîrziere să mergeţi
la curtea domnească unde sîntaţi aşteptat. Boierul care a adus vestea a spus ca să
nu zăboviţi nici o clipă, el însuşi plecînd în grabă, neavînd timp a aştepta să vă
dea vestea chiar înalt prea sfinţiei voastre, precum s-ar fi cuvenit».
— «Bine, bine...» a răspuns mitropolitul petrecînd cu ochii pe călugăr care se
îndrepta spre casă, tîrîndu-şi anevoie piciorul drept, sub greutatea anilor, dar poate *
şi sub greutatea neliniştii care îi tulbura sufletul.
— «Ce să fie ?», se întreba mitropolitul păşind rar, plimbîndu-se încoace şi în
colo. Paşii lui abia se aud, cu toate acestea zgomotul lor îi pătrundea în suflet ca
mii de ascuţişuri de ace.
— «Să fie adevărat ce s-a zvonit, precum că logofătul Gheorghe Ştefan vine cu
ajutor străin ca să ia tronul lui Vasile Lupu ?» îşi aduce aminte că acum cîteva zile
un călugăr întors din oraş, i-a adus vestea asta pe care şi-o şopteau în taină tîrgoveţii. Ştie că de mult unelteşte vicleanul acela şi cu toate acestea el n-a crezut, se
străduieşte şi acum .să nu creadă aşa necaz pentru vrednicul domnitor Vasile Lupu,
prietenul şi atît de mult sprijinitorul lui.
Şi totuşi ceva neobişnuit trebuie să fie de vreme ce este chemat aşa de grabnic
la cinstita domnie...
Cînd a ieşit mitropolitul din casă, clopotele şi toaca de la biserici începuseră să
bată, vestind credincioşilor începutul slujbei de seară. Cu ochii îndreptaţi spre bise
rică, unde în seara asta va lipsi, mitropolitul, stăpînit de nelinişte, urca treptele
curţii domneşti la Vasile Vodă care îl chemase !
O Doamne, cît ar vrea să nu fie nimic rău !
Era adevărat zvonul care îi ajunsese la urechi acum cîteva zile.
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Veşti controlate arătau fără tăgadă că logofătul Gheorghe Ştefan se găsea nu
prea departe de Iaşi, pe şesul Bîrladului, aproape de Podul înalt, acolo unde cu
mulţi ani în urmă, un alt Ştefan — cel Mare şi Sfînt — învinsese pe turci. Nu una
ci mai multe iscoade pricepute văzuseră tabăra, au stat de vorbă chiar cu oşteni pe
care trăgîndu-i de limbă, au aflat că s-au oprit acolo ca să se mai odihnească înainte
de a ataca cetatea Iaşilor şi a izgoni pe domnul Vasile Lupu.
Cît mai puteau rămîne acolo ? O zi, două, trei...
«O împotrivire ar fi zadarnică», spunea domnitorul pe figura căruia se vedea
mîhnirea, cu toate sforţările lui de a părea liniştit.
Glasul îi este întretăiat iar mîinile îi tremură. Boierii adunaţi schimbau păreri, care
se vădeau neputincioase în faţa hotărîrii domnitorului. Figurile lor oglindeau aceeaşi
copleşitoare durere, care parcă plutea grea şi apăsătoare asupra tuturor celor adu
naţi în seara aceea la sfatul domnesc.
Cînd a ajuns acasă miezul nopţi tracuse de mult. Candela de sub icoană pîlpîia
străduindu-se parcă să împrăştie întunericul. Zdrobit de vestea aflată, mitropolitul se
aşeză pe un scaun, iar ochii lui vii se rotesc prin cameră vrînd parcă să se încredin
ţeze că este singur. Nu e nimeni... E numai el şi gîndurile lui răvăşite de cele văzute
şi auzite în seara aceea, d£ furtuna întîmplărilor ce vor să vină.
Să mai rămînă în fruntea Bisericii sub alt domn ? Cum ar putea el binecuvînta
pe domnul care ia locul bunului Vasile Lupu, cel atît de vrednic şi de apropiat inimii
lui ? Vasile Vodă îi spusese în clipa în care era gata de plecare :
«înalt prea sfinţia ta, faci cum socoteşti a fi mai bine. De vrei să rămîi, bine ;
da vrei să mergi cu mine în pribegie, haide. Eu sînt domnitor şi trebuie să plec pentru
a face loc altui domn. Sfinţia ta eşti capul Bisericii şi s-ar putea sănu ai nimic a
pătimi din partea lui Gheorghe Ştefan care vine domn al Moldovei...». Nu ştie de ce
dar nu i-a dat nici un răspuns, amînîndu-1 pe a doua zi dimineaţă.
Se scoală de pe scaun şi deschide fereastra căci aerul dinnăuntru parcă îl înnăbuşe. Stă rezemat cu 'coatele la geam şi priveşte afară. Liniştepeste tot. Casele
tîrgului sînt acoperite cu linţoliul nopţii, nu atît de adînc încît să nu se desluşească
în zare turlele unei biserici care în ochii mitropolitului se proiectează în proporţii
fantastice.
Dorm oamenii, doarme toată firea, nu se frămîntă nimeni de ca se va întîmpla
mîine sau poimîine şi în zilele care vin în cetatea de scaun domnesc a Moldovei.
Să plece cu domnitorul ? Unde ? Spre Hotin şi de acolo cine ştie pe ce melea
guri va trebui să-şi poarte pribegia ? Şi apoi vai die soarta pribeagului. Parcă-1 vede
pe mitropolitul Transilvaniei, Ilie Iorest plecat în pribegie cu ani în urmă, oprindu-se
la el, la Iaşi, în drum spre Moscova. L-au primit, l-au încurajat şi el şi episcopul
Anastasie de la Roman şi Ştefan de Rădăuţi şi Ghedeon de la Huşi. îşi aduce aminte
cum s-au adunat cu toţii şi i-au dat scrisoare către ţar scrisă cu atîta durere şi in
dignare încît nu este cuvînt a spunje. îi scriau pravoslavnicului ţar : «...l-au clevetit
. pe Iorest arhiereul creştinilor români la craiul Rakoczy. Şi au adus mărturii mineinoase şi i-au făcut mare nedreptate şi tot ce au avut au luat de la el şi l-au legat şi
l-au închis în temniţă, nouă luni a pătimit, fiind izgonit...».
Cînd scria acestea pare că voia să rupă pana atît era de îndurerat.
Ilie Iorest a luat scrisoarea şi mulţumind, a plecat. îi va fi folosit la ceva pri
beagului ? Cît de umilit era... cu adîncă mîhnira în suflet, plecat să încerce schimB.O.R.

-
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barea necazului cu ajutorul altora. Pribeag... Pribeagul, orice s-ar spune, tot pribeag
rămîne... Un ropot de ploaie primăvăratică, iute, cu stropi mari, se aude lovind pe
acoperişul casei. De departe răzbate pînă la el, cu tot ropotul ploii, ţipătul unei buf
niţe. Se înfioară ca sub presimţirea unei nenorociri oare-1 urmăreşte. Vrea să nu se
gindească la rău. Ţipătul păsării acesteia nu prevesteşte nici o primejdie. Nu-i ade
vărat ce crede lumea. Nu, nu, nu... Se aşează a nu ştiu a cîta oară pe scaun. Gîndurile la ce va fi mîine şi ce ar fi mai nimerit să facă îl năpădesc din nou, ca nişte
viespi, ...şi multe, multe... ca picăturile ploii de afară... Fără să vrea gîndul îl poartă
cu ani în urmă, la vremea cînd a fost ales mitropolit, fiind chemat de la Mînăstirea
Secul, pe cînd era domn al Moldovei, Alexandru Iliaş. Parcă a fost ieri ziua în care
a fost sfinţit întru arhiereu-mitropolit. Lume multă, domnitorul ţării, arhierei mulţi
şi învăţatul Meletie Sirigul, cel prea meşter în cuvînt care la urmă tîlcuind evan
ghelia citită la liturghie, înălţînd ochii la ceruri, a rostit cuvinte ce i s-au întipărit
adînc în inimă. «O, semn vădit al tainei ce am văzut astăzi. Căci biserica noastră
a neamurilor ostenindu-se în toată noaptea necredinţei în această mare a lumei, n-a
dobîndit nici-un cîştig, iar după ce a venit Hristos la cîrmă cu învăţătura şi preoţia
Lui atunci cîtă mulţime de suflete s-au prins şi au devenit mîncare la tainicul ospăţ
al lui Dumnezeu. Astăzi ia cu sine la vînatul său un pescar ba chiar îi încredinţează
cîrma şi-i porunceşte să mîie la adînc şi să arunce după cuvîntul Său mrejele, ca
să prindă peştii săi...».
împlinit-a el oare în cei mai bine de douăzeci de ani de păstorie, nădejdile pe
care le.-au pus în el arhiereii, domnul ţării, boierii şi poporul, nădejdi de care amintea
iscusitul Meletie în măiestrita sa cuvîntare ? Numai Dumnezeu ştie dacă a înmulţit
îndestul talantul încredinţat lui în Duminica a 18-a după Rusalii, la 23 septembrie a
anului 1632 ? sau nu.
A trecut atîta vreme de atunci
şi el pe cît puterile l-au ajutat s-a străduit să
slujească biserica şi poporul cu aceeaşi osârdie şi sub domnia 'luiAlexandru Iliaş şi
sub a lui Miron Barnovschi şi sub a lui Moise Movilă şi sub a lui Vasile Lupu. Patru
domni ai Moldovei, dar nici unul nus-a arătat atît de vrednic ca Vasile Lupu... «om
iubitor de lumină, cunoscător de carte grecească veche... mîndru şi dornic ori de
cîte ori era vorba de o lucrare prin care să i se pomenească numele în ţară şi de
parte peste hotarele ei».
Cît de des stăteau de vorbă şi cît de minunat rămînea Vasile Vodă cînd auzea
povestindu-i-se despre frumuseţea bisericilor văzute de el — mitropolitul — * la Mos
cova, Kiev şi în alte locuri din Rusia. I-a ascultat îndemnul şi cînd a început zidirea
bisericii Trei Ierarhi a adus meşteri care au făcut lucru temeinic şi de o aşa frumu
seţe îneît nu i se găseşte asemănare nici în Moldova nici în Ţara Românească şi nici
în altă parte. Doamne cît de fericit era Vasile Vodă la sfinţire. De cîte ori n-au mers
amîndoi zăbovind după amiezi întregi uitîndu-se la minunăţia brîielor şi înfloriturilor
ieşite din mîna meşterilor. Odată, după ce au ieşit afară din biserică ca să-i pri
vească podoabele, el i-a spus domnului că acolo, în chiliile de lîngă mînăstire ar
fi nimerit să deschidă o şcoală după modelul altora văzute de el, pentru pregătirea
«dascălilor învăţaţi» care să tălmăcească în româneşte învăţăturile sfinte căci «cu
anevoie este a înţelege cartea altei limbi».
%

Vasile Lupu n-a stat mult la gîndire. Mai întîi a deschis şcoala în chiliile m î
năstirii dar după puţină vreme el a cumpărat «cu două sute de taleri bătuţi» casa
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cea mare de piatră «de pe uliţa Ciobotărească» de la Mihail Furtună Comisul mutînd
şcoala acolo şi aducînd iscusiţi dascăli.
Şi tipografie a adus, şi cărţi multe pe limbă românească a tocmit... dar cîte n-a
făcut pentru slava lui Dumnezeu şi binele oamenilor, Vasil-a Vodă !
Mitropolitul se ridică de pe scaun. Ar vrea să nu se mai gmdească la dom
nitor, să nu se mai gîndească la nimic dar nu izbuteşte căci gîndurile se năpustesc
asupra lui iarăşi, ca un stol de păsări, multe, multe, ca faptele vrednice ale lui V a
sile Vodă.
Iată-1 împreună cu dînsul la Galaţi, primind în genunchi, alături de întreg no
rodul, moaştele Cuvioasei Paraschiva, aduse cu a sa cheltuială tocmai din îndepăr
tatul Ţarigrad, ca să le aşeze în biserica Trei Ierarhi pe un piedestal de marmură
spre strana dreaptă, după socotinţa sa cea înţeleaptă.
Iată-1 în trapezăria mînăstirii Trei Ierarhi,- în mijlocul arhiereilor strînşi în
Sinod la 1642 cînd s-a cercetat şi aprobat Mărturisirea de credinţă care va sluji de-apururi biserica ortodoxă. Cu privirea sa maiestuoasă dar nu semeaţă, cu înfăţişarea
plăcută şi demnă, nu greşeşte cînd spune că parcă era un împărat bizantin. Iată-1,
iată-1, iată-1... şi ochii mitropolitului văd una după alta faptele mari şi strădania de
ani a lui Vasile Lupu pentru biserica noastră.
Deodată gîndul i se opreşte căci în minte i se strecoară o întrebare la care nu
s-a gîndit pînă acum : «Da ce a făcut oare Vasile aceste fapte vrednice de pome
nire ? Pentru credincioşia lui în Dumnezeu sau pentru prietenia ce-1 lega de mine,
Varlaam, nevrednicul mitropolit ?» Răspunsurile încep să se cumpănească într-o parte
şi alta şi el se străduieşte mai departe ca să desluşească tîlcul faptelor voievodului.
Intr-un tîrziu ajunge la încredinţarea că toate le-a făcut pentru Dumnezeu dar şi pen
tru prietenia faţă de el. Da, a făcu«tmulte pentru prietenia lui,
dar pe toate
le-a întrecut sprijinul lui Vasile Lupu
ca el, Varlaam, să fie
socotit vrednic
de a fi numărat printre cei trei candidaţi la scaunul de patriarh ecumenic în anul
1639. Deşi n-a fost ales el ci Partenie, mitropolitul Adrianopolei, totuşi, cu dînsul,
este primul caz cînd un ierarh moldovean este socotit vrednic a candida pentru o
aşa de mare demnitate. Este deplin încredinţat că ochii celor ce trebuiau să aleagă
pe candidaţi pentru scaunul ecumenic nu s-au oprit asupra lui din pricina însuşirilor
deosebite sau vredniciei sale, ci numai pentru preţuirea cuvîntului lui Vasile Lupu,
prietenul său.
«Cum pot să mă lipsesc de un astfel de devotat prieten ? Voi putea eu duce
greul şl amarul despărţirii de dînsul ? Nu, nu cred că voi putea şi apoi mai este un
lucru de care trebuie ţinut seama : la prietenie trebuie răspuns cu prietenie, la cradincioşie, aşijderea. De aceea voi pleca cu el în pribegie. Am dus binele împreună,
vom duce şi amarul împreună. Cine ştie, poate peste puţin sau peste ani, Vasile
Lupu, cu ajutor străin, va veni din nou Domnul Moldovei, ...şi eu la scaunul de m i
tropolit de care mă despart acum».
Faţa mitropolitului se luminează... dar peste o clipă se roşeşte simţind că tot
sîngele i se strînge pe faţă.
«— Doamne, iartă-mă că m-am lăsat furat de şuvoiul gîndurilor stăruind poate
prea mult asupra prieteniei cu Domnul pămîntesc. Eu sînt călugăr. Plecat cu Vasile
Lupu voi mai avea eu putinţa să-mi îndeplinesc îndatoririle potrivit pravilei ? Eu am
făgăduit Domnului Ceresc că-L voi sluji toată viaţa. Voi găsi eu pe meleaguri străine
unde să-mi adăp sufletul cu apa slujirii lui Dumnezeu ? Să stau — Dumnezeu ştie —
cu sufletul părăginit de neslujire în aşteptarea întoarcerii lui Vasile Lupu la domnie
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şi odată cu ea venirea mea la scaunul de mitropolit ? Să fiu un mitropolit năimit ?
Socot mai bine să rămîn în ţară, la Mînăstirea Secul, unde am fost făcut călugăr,
acolo unde am petrecut anii tinereţii slujind Domnului Dumnezeu. N-am făcut jurămînt cînd m-am făcut călugăr ? în cîte rînduri nu am spus că nu mă voi despărţi
de Mînăstirea Secul ? Pentru aceea am şi pus de mi-au săpat mormîntul lîngă pere
tele de afară din partea stîngă a bisericii. Şi lespedea pentru mormînt am pus da mi
S-a tocmit din piatră albă scriind pe ea : «această piatră de m orm înt şi-au făcut-o
4

sieşi arhiepiscopul V arlaam M itropolitul... în al zecilea an al arhieriei lui...».

Aşa s-a frămîntat mitropolitul Varlaam luptîndu-se cu gîndurile vreme înde
lungată... Unele cu altele se întretăiau, se învălmăşeau ca nişta fire încurcate, se
încrucişau ca nişte săbii care lovindu-se îi zguduiau sufletul pînă la cutremurare...
într-un tîrziu mitropolitul deschide uşa la paraclis, intră înăuntru, aprinse cîteva
luminări în sfeşnicile dinaintea Mîntuitorului Hristos şi a Maicii Domnului, apoi căzu
în genunchi, rugîndu-se. Cu ochii îndreptaţi spre Mîntuitorul, buzele lui abia mur
murau cuvinte rupte din inimă : «Doamne, Cala ce pe pescari i-ai arătat prea înţe
lepţi, înţelepţeşte-mă şi pe mine, nevrednicul robul Tău, în clipa aceasta de răscruce...
Luminează-mă Doamne, cu lumina cea de Sus, precum ai luminat odinioară pe Saul
pe drumul Damascului...».
Pe măsură ce se cufunda în rugăciune, gîndurile i se ostoiau, liniştea începea să-l
cuprindă ca o bin;acuvîntare, simţind întreaga-i fiinţă sub puterea care lucrează viu
asupra lui... iar el zăbovea mai departe în rugă...
A doua zi dimineaţă, cînd încă nu răsărise soarele, Vasile Lupu veni la mitro
politul Varlaam cu care a stat puţin de vorbă în cerdacul casei, s-au îmbrăţişat fră
ţeşte, a luat arhierească binecuvîntare, apoi a plecat în goana calului, pe urma rădvanelor domneşti.
Cînd Vasile Lupu şi-a aruncat privirea spre casa domnească de care se des
părţea, fără să vrea, s-a uitat şi spre casa vlădiciei care era aproape. Nu se depăr
tase prea mult încît a putut vedea bine pe mitropolitul Varlaam ieşind pe poartă,
urmat de cîţiva călugări, ducînd în mînă cîte o legătură : averea lor.
Era în Joia Floriilor ; trecuse doar o noapte de la după-amiaza de Miercuri,
cînd mitropolitul Varlaam, în grădină., se bucura de venirea primăverii şi se împăr
tăşea cu gîndul de frumuseţea şi farmecul Sîmbetei Stîlpărilor şi Floriilor, cu crengi
de salcie pline de muguri frumoşi, pe care n-a mai avut parte în anul acela şi nici
în anii următori să le împartă credincioşilor ieşeni.
La cîteva zile logofătul Gheorghe Ştefan a intra.t cu oaste la Iaşi suindu-se pe
tronul pe care stătuse mai înainte Vasile Lupu.
Şi letopiseţul ţării Moldovei al lui Miron Costin, vorbind despre înscăunarea lui
Gheorghe Ştefan ca domn al Moldovei, pomeneşte şi de mitropolitul Varlaam, zicînd :
«...au mărsu (Gheorghe Ştefan) cu cîteva gloate de ţară la beseareca lui Svetii N i
colae şi i-au cetit molitva de domnie Ghedeon episcopul de Huşi, fiind mitropolitul
Varlaam ieşise la munte, la Mînăstirea Secul».
«

Pr. Gh. A. NĂSTASE

«CAZANIA LUI VARLAAM»,
MONUMENT DE LIMBA ROMANEASCA
In volumul C azania lu i V arlaam 1643— 1943, prezentare în imagini, apărută în
1944, la Cluj, în îngrijirea preotului Florea Mureşanu, la pagina 17 găsim reprodu
cerea iscăliturii Mitropolitului Varlaam, dată în 1639, iulie 1, indictionul 7: o iscă
litură extrem de complicată, nu lipsită însă de eleganţă şi subtilitate. Această iscă
litură filigranată trădează un spirit cultivat, conştient de propriile sale răspunderi.
Din actele particulare găsite în cartea citată ni-1 închipuim pe autorul C azaniei ca
pe un ţăran, luminat, dotat cu mult spirit practic, grijuliu de propria-i avere şi de
cea a bisericii mînăstirii pe care o gestiona (e vorba de mînăstirea Secu). Foarte
evlavios, lasă cu limbă de moarte o mare parte din averea sa acestui lăcaş de recu
legere : «las svintei monăstiri Secului prisaca din dealul lui Vod, cu patru fălci d)e
vie şi cu cramul cu pivniţă şi prisaca de la Giuleşti, aşişderea am dat mînăstirei cu
cas’ şi cu zemnic prisaca de la Bistriţa din Colibiţa, aşişderea o am dat mînăstirei,
prisaca din luncă şi cu zemnic şi cu mora şi cu pivă de păsat, aşişderea o am dat
mînăstirei satul Borceşti şi cu prisaca şi cu tot venitul, aşişderea, le-am dat mînăstirei
Cocie cu postav şi cu dubou. Aşişderea, clădiri d*a beare şi de casă, şi ceale de racniu
şi tigăi şi linguri, leagheanuri cu ibric şi blide de plumb şi talgere şi cîte vase de
lemn şi toat pavijia casei, cîţi sunt în casă şi den-afară, cu mic, cu mare, toate le-am
lăsat mînăstirei şi cuhnia, cu dubou şi buţi şi boloboace şi cu coşeri, toate le-am dat
mînăstirei, iar cine se va amesteca şi o lua dintre acestea cît scrie mai sus, să fi<e
proclet şi neiertat de Domnul Dumnezeu şi de Precesta şi de Sveatei Ion Cristitel şi
de noi, amin. Leat 7165». Documentul începe cu formula bisericească: (In numele
Tatălui al Fiului şi al Sfîntului Duh, amin).
Viaţa Mitropolitului Varlaam s-a desfăşurat în jurul ceremoniilor bisericii cărora
li s-a dedicat din fragedă tinereţe. Putem spune că a fost un slujitor convins. A avut
activitate diplomatică, ca sol al Domnului Vasile Vodă, în mai multe ambasade. N-a
fost străin de tendinţele de independenţă ale Moldovei din vremea sa. După statistica
lui Florea Mureşanu în opera lui Varlaam slavonismele nu ar depăşi cifra de o sută.
Găsim de ademenea dublarea termenilor slavoni cu termeni vechi româneşti,
primii nefiind suficient de răspîndiţi şi cunoscuţi. In opera sa apar numeroase ele
mente ale stilului polemic, limba sa e caracterizată, prin preponderenţa cuvintelor ar
haice şi regionale. Versurile sale : «Stihuri în stema domniei Moldovei» sînt poate
primele Versuri culte din limba română : Deşi vedzi cîndva sămnul groznicu / Să nu
te miri cîndu se arată putearnicu / Că putearniculu putearia-lui închipuiaşte / Şi slăvitulu podoabă-lui schismeaşte / Capu de băuru şi la domnii Moldoveneşti / Ca putearia aceii hieri să o socoteşti / De unde mari Domni spre laudă s-au făcut cale / de-acolo şi Vasilie vod au început lucrurele sale / Cu învăţături ce în ţara sa temeliuiaşt-e / Nemuritoriu nume pre lume sie zideaşte».
Anecdotic, prefaţatorul pomeneşte că pe exemplarul de la biserica Bedeciu era
scris că: la 1655 popa Antonie a dat o iapă pe un exemplar din Cazania lui Varlaam
şi i-a rupt preţul 25 de florinţi, iar abrudanii di pre muntele Someşului cald, cum
pără o Cazanie cu zece oi şi opt miei.
înainte de a trece la antologarea textului, să oferim cititorului un scurt glosar
cu rarităţile folosite de Varlaam : a slam, ar fi procent camătă ; besaconie şi basaconie e folosit pentru un lucru ce nu se cuvine să-l faci sau să-l grăieşti : «şi cu ce
îndrăznire merseşi de făcuşi besaconie ca aceasta, a zis Pompilie către Teodor Tiron
care aprinsese capiştea zieiţei Irra». Viţel «boiac» ; holdă buiacă — buiac fiind plin
de vigoare ; vezi Cazania nebunului căruia i-a rodit ţarina peste măsură. Se foloseşte
dănăoară pentru odată, de mult. Mai departe găsim : îmbrăcatu-m-am în dărştine şi
am smerit cu postul sufletul mieu (Vezi Duminica Lăsatuluj sec de brînză) ; deci
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dărăştine — sac, veşmînt aspru care se îmbracă în semn de smerenie, de doliu,, je
lanie şi căinţă : stăpînă, stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu adică «despuitoare». A dezbrăca se zice a dezvesti, iar dezbrăcară dezvăscură, din limba latină.
Pentru dispreţuit se foloseşte : dosaclă, a dosădi, dosădit. Visător sau preafrumos sau
înfrumuseţat se zice ghizdav. Mai departe găsim : a şaptea strîmbătate-i făcură că
scuipau în faţa lui şi-l băteau cu palma atît cît pierise frîmseţea feţei lui şi se
izmenise podoaba obrazului (izmenie — izmeniţi din slavonă şi înseamnă — mutare,
schimbare).
Cuvîntul nu-1 întîlnim decît o dată în Cazania lui Varlaam.
A împunge cu vorbe sau a sta împotrivă sau a se abate da la direcţia cuvenită
se zice : îm ponciş, împoncişare. Tiranii sînt numiţi măcitelii. O ediţie din 1894 atri
buie acestui cuvînt şi înţelesul de mugitori, dobitoci. Pe lîngă cuvîntul asin, mînz de
asină, găsim în Cazanie cu acelaşi înţeles şi cuvîntul de măşcăoiu. Oblastia înseamnă
împărăţia, stăpînie, derivat de la oblăduire, oblăduinţă. O notă ne spune că pripîculu
vine de la slavonul pripiaşti — pripecu de unde pripa, pripirea ; mai departe pripîcul
ar însemna repejunea v în tu lu i: că aşa este liubovul toate prea lesne le rabdă şi
foamea şi goliciunea şi pripîculul şi gerul (liubovul fiind curvarul, prea iubitorul).
Mai întîlnim cuvîntul stambă cu sens de tipar, imprimerie ; cuvîntul sulinare cu sens
de canal, apeduct subteran ; tărsînă înseamnă unie, odgon. Vlăhov.nicilor înseamnă
căpetenii iar zgău — egal pîntece, mitras... etc.

în cartea lui Gabriel Ţepelea şi Gh. Bulgăr : M om ente din evoluţia lim b ii române
literare se precizează : «Cazania lui Varlaam a fost preţuită şi reeditată în primul
rînd datorită elanului retoric şi cursivităţii predicilor, dîndu-se cîteva citate pe care
le reproducem piantru frumuseţea lor : «Unde va hi aurul şi argintul, unde va hi acolo
trufia, trufia lumiei, unde vor hi sculele sau veşmentele ? Toate acestea ca o umbră
vor treace şi ca un fum vor peri şi se vor răşchira...».
Iar mai departe alt citat : «O, cumpărător de sate şi vînzător de boi, pohtaci
trupeşti pînă cînd nu vă veţi socoti ?».
Să începem propria noastră investigaţie. Am folosit ediţia apărută în 1943, în
Bucureşti, la Editura Fundaţiilor în colecţia «Scriitori români Vachi». Reamintim că
sub titlul Cazaniei lui Varlaam este : «Carte românească de învăţătură, dumenecele
preste an şi la praznice împărăteşti şi la svănţii mari, cu dzisa şi cu toată cheltuiala
lui Vasilie, Voivodul şi Domnulu Ţărei Româneşti, din multe scripturi şi tălmăcită
din limba sloveniască, pre limba romeniască de Varlaamu, Mitropolitul de Ţara M ol
dovei. în tiparuilu domnesc în mînăstire a Trei Svetiteli în Iaşi, de la Cristos 1643».
Din C u v în tu către cititoriu spicuim : Numai singur amărutul om ce-i făcut pre
obrazul şi pre chipul tvoreţului său, cumente şi cu graiul de la dînsul, cinstit domn
şi biruitoriu pămîntului şi marei şi paserilor şi dobitoacelor peştilor şi tuturor fierilor, cum grăieşte şi proorocul că «cu puţinei îl micşură priin mai mic decît îngerii»,
adică pre om numai că-i cu timp, iar cu sufletul iaste fără de moarte, ca şi îngerii.
în Dumeneca fariseului şi-a vam eşului, în mod surprinzător găsim nişte sfaturi
militare : tocmeală au împăraţii cînd vor să-şi tremită voinicii : la războiu mainte le
dau veste să-şi gătească armele şi să le ascuţă şi să se înveţe a să deprinde în lu
cruri de războiu. Şi cîndu-i tremit, stau de-i învaţă şi-i îndeamnă cu cuvîntul să nu
bage în seamă nice frica, nice moartea».
în Dumeneca feciorului celui curvariu (Evanghelia din Luca în şaptedzeci şi
noua de capete) găsim o frumoasă metaforă «holdele diavolului sunt locurile cele
ascunse, unde se fac curviile, uciderile, nedireptăţile, aslamurile, asuprelele, locul
apucărilor, lăcaşul furilor, odihna tîlharilor.
în Dumeneca lăsatulu i cărnei se vorbeşte despre Judecata de apoi în termeni de
o mare plasticitate : Iată a doua oară fără de greş va veni să ne giudece pre noi
cu putere şi cu slavă mare, cum şi Ioan Cristitel adevereşte, de-1 grăiaşte, ca un miel

EVOCĂRI

1071

de giunghet pentru păcatele noastre şi ca un leu de certare pentru nemălţămirea
noastră şi-i scrie giudeţul măriei sale ca o lopată d<e vînturat de alege grîul din
pleve şi ca o secure ce taie rădăcina lemnului şi ca un foc ce arde lemnele cele seci,
fără de roadă. Tot în acest capitol iată alt citat descriind suferinţele păcătoşilor ju 
decaţi : atunci, de groaza lor, va plînge şi ceriul şi pămjîntul şi ise vor duce ca neşte
vinovaţi spre perire, golii şi amărîţii, ucişi şi usturaţi de îngeri cumpliţi şi nemilos
tivi în munca de veci.
*
In capitolul Dumeneca în tîia a sv în tu lu i Postu celui mare învăţăturile C azaniei
lui Varlaam păstrează acelaşi limbaj plin de parfumuri arhaice atunci cînd vorbeşte
despre învăţătura apostolului Pavel. «O pîine iaste, un trup suntem, măcar că suntem
şi mulţi, iară pentru aceia suntem unul, toţi cîţi mîncăm dintr-aceia pîine şi bem
dintr-acela pahar». Mitropolitul comentează : «frumoasă dovadă a svîntului Pavelu
că multe mădulare un trup suntu, la o pîine ce iaste din multe grăunţe frămîntate şi
coaptă şi la un vin ce iaste din multe bobiţe storsu». în acelaşi capitol găsim o com
paraţie extraordinară, aş spune eu, atunci cînd se vorbeşte despre unitatea divini
tăţii : «Miră-te şi de aceasta, cînd zdrobeşti oglinda în m ici bucăţi, iară chipul o m u
lu i nu se zdrobeşte într-însa ce în toate bucăţile se vede întreg ca şi în toată oglinda
şi m ai departe» şi de te miri cum iaste mîncat totdeauna trupul lui Hristos şi nu se

mai împuţinează ce întreg petrece în veci, miră-te şi de aceasta că dintr-o luminare
aprinzi mii de luminări şi nu mai împuţinezi lumina celei dintîiul.
Şi de întrebi cum intră Hristos din lontrul nostru şi nu se spurcă, nice se opreşte
şi eu te întreb : soarele că trece prin locuri împuţite şi scîrnave, spurcă-se au, ba ?
Ştiu că cela ce va hi înţelept şi credincios nu va îndrăzni să-ţi dzică deceasta. De
ce ? De ce nu se spurcă soarele cel trecătoriu cu mult mai vîrtos cel veşnicu şi netrecutu, lumină a toată curăţia, nu se spurcă, nici să încuie pre carele iadul şi peceţile gropiei nu l-au putut ţinea.
Exegeza lui Varlaam ar vrea să demonstreze unitatea universului, indivizibili
tatea întregului, a creaţiei şi faptul că în orice obiect creat se oglindeşte, în tota
litate, forţa creatoare. Pentru a explica deosebirea dintre esenţe şi aparenţe, unor cre
dincioşi neinstruiţi şi cu lecturi limitate cum erau contemporanii lui Varlaam, M i
tropolitul a găsit o comparaţie de o înaltă valoare artistică din care reiese (propen
siunea sa pentru dovedirea adevărului credinţei prin imagini strălucite.
într-un alt capitol, Mitropolitul se explică într-un limbaj inspirat (Acatistul
Sfintei Cruci) : «Crucea iaste dracilor rană şi duhurilor celor rele isgonire. Crucea
iaste laudă şi bucurie a toată lumea, căci că, cu nusă biruind puterea vrăjmaşilor săi
să bucură şi se veseltescu oamenii.
Crucea iaste armă voinicilor, că întrînsa nedejduind intră în război şi cu putearea ei bat şi izbîndesc.
Crucea iaste măcenicilor mă<rire şi laudă că şi-au făcut cruce şi au băut otravă
şi în foc au intrat şi leilor i-au aruncat şi puterea sventei cruci deceasta de toate
i-au izbăvit : şi otrava au îndulcit şi focul au stins şi gurile leilor au închis de nu
i-au mîncat.
*
Crucea iaste hrana săhastrilor, că făcîndu-şi cruce să satură sufletul lor de darul
dumnedzeesc şi pentru aceea unii n-au mîncat cîte patruzeci de dzile, alţii şi mai
mult, nu numai bărbaţi, ce şi femei.
Crucea iaste muierilor frîmseaţe şi tărie, că cu aceasta au călcat frămseţele şi
pohtele lumiei aceştia şi au biruit pre diavolul...
Prodedeul de a explica prin acumulare, în forme poematice, cu un ritm larg şi
somptuos al frazei creşte în paginile următoare : «căci svînta cruce iaste ajutoriu
credincioşilor, putere slabilor, isbăvire celora ce sînt în primejdie, soţie celor singuraţi, adăposteală celor vivorăţi de furtuni, linişte celor învăluiţi, tărie călugărilor
apărare mirenilor, laudă măcenicilor, veselie săhastrilor, mărturie proorocilor, pildă
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da învăţătură apostolilor, armă tare împăraţilor, învăţătură dascălilor şi tuturor svenţilor, chip bun». Se observă preponderenţa ritmului dactilic care dă o mare alegreţă
texturii şi care va constituit şi la alţi autori bisericeşti şi la cronicari o tehnică destul
de uzitată pentru a potenţa discursul.
Să nu omitem procedeul stilistic prin care Varlaam indică mulţimile cereşti pe
care le numeşte : «mii şi mii de voavozi îngereşti sau întunerece de întunerece de
îngeri».
în capitolul intitulat : în v ă ţă tu ră la joi mari, noapte spre vineri, pentru muncile
Domnului nostru Iisus Hristos, cum se cade nouă a jelui şi a ne scărbi pre păcatele
noastre, că pentru dînse a răbdat Domnul Hristos» se face un interesant tablou al
supliciului Mîntuitorului, aducînd foarte mult cu supliciul cine ştie cărui boier dar
prin tîrg din porunca vreunui Domnitor : «Avu svanţia sa legături grele şi uciseturi
dese, de păr şi de svînta barbă tras şi schiopit în obraz... fusese îmbrăcat cu plaşcă
mohorîtă... şi-l bătea cu palma, atăta cît pierise frămseţea feţei lui şi să izmenisă
podoaba obrazului lui...».
Despre îngroparea lu i Hristos în sîm bătă mare se spune : «Cela ce a îmbrăcat
cu lumină, ca un veşmînt, să îmbracă cu trup putred şi neputincios omenesc şi cum
încăpu în groapă strîmtă şi întunecată, cînd prinsul (pre dînsul) nu-1 pot încăpea
cerurile sau cum se îngroapă cu cei morţi cela ce dă viiaţă a toată dihania». Tot
în acest capitol o lamentaţie pe care comentatorul o pune pe seama lui Iosif :
«O, vai de mene, dulce Iisuse, cum mă voi stinge de trupul tău cel neputred sau cu
ce pînză voi înfăşa trupul tău sau cu ce mînă te voi pune în groapă sau ce cîntări
voi cînta ? La îngroparea ta ştiu şi pricep că minunate cuvente trebu'asc să se cînte
dumnedzeirei tale, carile mentea noastră nu le încape».
Şi tot aici găsim o altă interesantă mostră de stil retoric în C uvîntarea lu i H ris
tos către Aclam : «Scoală, Adame, zidirea mea ! Scoală, Adame, facerea mîinilor mele !
Scoală, Adame şi te du da-aicea ! Lasă muncile cele cumplite şi te du în raiu ; lasă
locul cel străin şi negătat şi vino în locul cel gătat ţ lasă amărăciunea iadului şi
vino în dulceaţa raiului ; lasă scărba şi vino în bucurie. Raiul te aşteaptă, hrana cea
dulce te tîmpină, arma cea de foc ce străjuia, raiul s-au dat în laturi. Iată şi eu,
pentru tine am venit pînă aicea, pentru tine m-am întrupat, pentru tine am fost om,
pentru tine m-am smerit, pentru tine am fost ocărit şi cu palma pesta obraz lovit,
şchiopit (scuipat) şi muncit şi rănit mai apoi şi răstignit şi îngropat. Toate acestea
le-am răbdat pentru ca să isbăvesc pre tine şi toată semenţia ta, ce au intrat aicea
pentru neascultarea ta».
Deosebit de pline de sens mi se par apelativele : «zidirea mea şi facerea m îi
nilor mele» care dovedesc că în concepţia biblică creaţiunea nu era socotită numai
un joc de cuvinte, o întrupare în idee, ci o operă aproape meşteşugărească care 'evocă
munca zidarului sau a celui ce plămădeşte pîinea.
într-alt loc ni se vorbeşte despre «paturi de odihnă veşnică, cu lumină aşter
nute», care mi se pare aproape un poem, sau găsim o altă frază plină de ecouri : «că
după moarta iaste altă viaţă, altă lume neştiută, împărăţii, curţi, cetăţi».
. Să nu trecem peste grupul M ironosiţelor care se numeau : Maria Magdalena (din
care scosese Hristos 7 draci şi pentru acest bine ce i se făcuse ea iubea pre Hristos
şi urma cu altele în urma svenţiei sale) Salomia, fata lui Iosif, logoditului, muma lui
Zevedei ; a treia era Ioana muma lui Hoza ; Maria sora Iui Lazăr ; soru-sa, Marta
(car'a multă nevoinţă punea de slujea lui Hristos întru toate treabele cele trupeşti) ;
Maria lui Cleop şi a şaptea : Sosana (care-i slujea lui Hristos dintr-avuţia sa, ca şi
apostolii).
Mironosiţele sînt numite «Muieri neputernice» şi se spune despre ele că «inima
lor era arsă de liubov». în mijlocul acestui tablou al aducătoarelor de mir, comenta
torul trasează un amănunt de mare subtilitate atunci cînd spune despre Iisus că
«veşmintele sale erau albe ca o zăpadă şi faţa lui ca un fulger strălucea».

EVOCĂRI

.1073

In paginile C azaniei mai găsim multe formulări care trădează înţelepciunea prac
tică a Mitropolitului : «cumu-i apa ce de ploaie ce se pogoară din nouri pre pămînt
în multe chipuri lucrează, pre cîmp şi pre codrii, în flori şi pomeţi, de le creaşte şi
le înfrămşeadză, albeşte şi le ruşeşte, gălb'eneşte şi mohorăţeşte (frumos cuvînt !)
unele verdzi, altele albastret săvai că iaste apa numai într-un feliu iară în multe
feliuri lucreadză, îndulceşte şi amăraşte, aşa şi duhul Sfînt în multe chipuri lucreadză».
Şi mai departe : «şi cum să pogoară ploaia pre troscot, de nu face sunet, aşa
şi mărirea lui au pogorît pre pămînt». Aici trebuie neapărat subliniată imaginea ploii
«care nu face sunet pe iarbă», vers plin de taină...
Iată şi alte cîteva formulări fericite : «am răbdat cu trupul mieu, munci şi du
reri şi moartea am gustat» sau «pentru ce ne părăseşti şi n'e lepezi pre noi, oile tale
cele slabe, pre mijloc de lupi sirepi şi cumpliţi» sau această ultimă perlă, de un
farmec baroc cînd se spune despre Iisus că : «fu măscărit ca un menciunos, fu ocărît ca un amăgeu...».
«Propovedaniile» lui Varlaam din Cazania sa sînt expresive, simple şi mai ales
la îndemîna imaginaţiei auditoriului acestui duhovnic. Iată un 'exemplu : «cumu-i pia
tra ce se chiamă adamant cît să o are ucide cu hierul, tot nu se sdrobeşte, ce mai
vrătos se sdrobeşte herul cu carele o ucide într-acela chip şi măcenicii cu atîte pe
depse ce-i muncea nemica nu gîndea, ce mai vrătos pre măciteli ce-i muncia biruia-i»,
und'e comparaţia rezistenţei morale a mucenicilor asemuită cu tăria diamantului, este
de o mare sugestivitate şi puritate.
Undeva găsim această teribilă împerechere de cuvinte la modul arghezian de
mai tîrziu : «scrăşcări de dinţi», unde aliteraţia şi multele consoane evocă scrîşnetul
unei fiinţe gigantice. De asemenea, mai semnalăm o altă inveţiurie de limbă extraor
dinară : «zmăcinarea trupului» unde litera z pusă în faţa verbului a măcina împru
mută o nuanţă afectivă. Insolită mi se pare prezentarea chinurilor care-i aşteaptă pe
păcătoşi : «nu se stidesc nice de certare, nici de învăţătură, nice de feţe de oam'eni,
ce îmblă prin gropile întunericului (frumos spus) şi se ucig ca pietrele pă-catelor mai
rău decît cei îndrăciţi».
După Varlaam, [păcătosul ar fi izbit de o adevărată ataraxie din pricina păca
telor făptuite : «ochii sufletului orbeşte, să nu vadză svărşitul său, limba legă, să
nu-şi ispoveduiască păcatele sale, mînule legă, ca să nu facă nice un bine, picioarele
împiadică».
Vorbind despre avuţie, comentatorul textelor biblice explică ascultătorilor că
avuţia «iaste în douaă chipuri. Una iaste din nedireptate, dintr-apucare, din pîră, din
giurămînturi strîmbe, din carnete, din furtuşaguri, dintr-asuprele şi această avuţie
de nu va hi întoarsă înapoi care a cui iaste, cum făcu Zakheiul de întoarse de pa
tru ori mai multă de la cine ce luase, aceia avuţie de o va ţine, nu iaste numai să
. oprească omul de la împărţia ceriului, ce-i aduce şi munca de veci».
Iată şi un foarte lapidar pastel agrest: «şi atîţie ai (atîţia ani) fu via aceia
nice tăiată, nice săpată, nice plătită, ce să ţelinisă şi crescuse întrînsă spinii şi vul
pile făcuse întrînsea viedzuinii (vizuini», de unde se vede meseria robotitorului care
avus'ese prisăci şi vie.
O imagine hiperbolică ne reţine atenţia : «iată şi peştii în mare predzisa lui
stătură ascultori şi voia lor împlură», unde împerecherea «stătură ascultori» este de
o mare noutate.
Descriind traiul păturei suprapuse, Varlaam găseşte destulă ironie în comen
tariile sale : «ca şi bogatul acesta singur să îmbracă cu olofire şi cu urşenice şi cu
duldeaţă mare să veselia în toate dzile. Mâncările prisosia, băuturile cu surle şi cu
tîmpene le îndulcia-le giocurile şi danţurile veselia — la cîntecele şi desmiredăciunele
lumeşti desvăta-le, slugile şi slujnicele îmbună-le, frămseţea lumiei desmiarda-1 avu-
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ţia ca apa curre-i de toate părţile îngrădit de bine şi de bişug». Tabloul procopselii
celor avuţi este destul de incisiv făicut, după cum se vede, ceea ce trădează un biciuitor al celor rătăciţi.
In a doua parte a capitolului intitulat Pentru călăto ria noastră în ceartă lume;
cum nu ni de cade să căotăm în a p o i, să v ai să nere hi şi cu greu (chiar dacă ne-ar
veni greu) găsim rînduri de o mare elevaţie : «călătoria noastră în această lume iaste

foarte sărguitoare, ca o apă repede ce cură. Aşe şi noi curăm şi ne apropiem de moarte
şi dzilele noastre trec ca umbra de nuor fără de ploaie. Ca corabia pre mare ce o
bate vîntul spre margine, ca o piatră din deal la vale cînd să răntună (răstoarnă) şi
nu se poate opri, aşa merge de tare şi viiaţa noastră către moarte. Şi noi simţem ca
neşte nemernici în această lume că această lume iaste ca o chervăsărie : numai pen
tru călători iaste făcută şi pentru hrana călătorilor».
Mai încolo găsim şi nişte încercări de versificare pe care Varlaam le inserează
în finalul părţii a întîia a Cazaniei : «Laudă Ţie, Doamne, cu îngerii dau cînd svărşitul acesta dumanecelor amu Trei părţi ce sînt într-această carte / un Dumnezeu în
trei feţe svînta Troiţă poartă : /Dumenecele cu a triodului sărbători (lunile cu a praz
nicelor învăţături / Primeşte Doamne ca de la un păcătos / să slujesc ţie în această
lume pînă voi fi sănătos / Să fie de pururea cinstit şi lăudat numele tale, iară eu
de la inimă să mărturisesc cu condeiul meu». Prozaismul şi candoarea versurilor ni-1
amintesc pe. Anton Pann de mai încoace.
Prea Sfinţitul comentator nu se sfieşte să spună uneori lucrurilor pe nume : «nu
te îmbăta, nu chema ciumpoi şi alăute şi măscărici, că acestea toate sînt de necinste
svenţilor iară nu de cinste». Mai ar trebui amintit că pe parcursul «Cazaniei» arhan
ghelii sînt numiţi voievozi îngereşti iar Sfîntul Nicolae e făcătorul de ciudese (mi
nuni).
Foarte frumos este descrisă procedura ungerii cu mir în capitolul Pentru luna
G henariu în şase dzile. în v ă ţă tu ră la botedzul D om nului nostru Iisus Hristos : «pen
tru aceia şi cu mir să unge întîi în frunte ca să nu caote, nice să privească lucrurile
cele deşerte, aceştii lumi. Ung'asă în fălci către urechi, ca să-şi astupe urechile de
toate svaturile dracului şi a cuventelor celor deşerte şi să asculte cuvîntul lui Dum
nezeu şi a sventelor Scripturi. Unge-se la gură în barbă ca să grăiascu cu gura cuvente adevere şi pururea rugă şi rugămente să ducă lui Dumnedzău să-i mulţămească
de toate darurile lui, iară de cuventele cele grozave şi spurcate să se lepede. Unge-se
în spate, ca să cunoască pre cele ce şi-au dat spatele sale pre rane pentru păca
tele noastre şi lemnul acela al crucei l-au purtat pre spatele sale de l-au dus la
răstignire pentru mîntuirea a toată lumia. Unge-se în piept ca să nu-şi aducă amente
da lucruri rele şi drăceşti... Unge-se în mînă, ca cu nuse (dînsa) să facă bine puru
rea, să le tinză spre rugă şi spre milostenie aşişjdere şi părul capului nu se tunde
în zadar ci ca să priceapă înţelepciunea lui Dumnezeu pentru zidirea omului».
Undeva găsim un teribil tablou făcut din două trăsături de condei : «şi nimeni
nu cutedza să triacă pre ceale căi că şi copacii aceia păduri era roşi şi beliţi».
Acum, o mostră a talentului de povestitor al Mitropolitului, talent ce aminteşte
basmele populare : «spre răsărit unde se chiamă Anatolia iaste o cetate mare şi ves
tită la care toate corăbiile de pre mare năzuesc pentru biişugul şi pentru avuţia
ce iaste într-însa ce se cheamă Trapezonda, dintr-aceia cetate era şi svîntul Ioan
şi pentru că fera cetatea lîngă mare şi cetăţenii cu corăbiile pe mare îmbla de neguţătoria, pentru aceia şi Ioan mult negoţ luă şi pre mare călătoriia, iară vrăjmaşul,
diavolul carele nu iubeşte binele creştinesc nu putea răbda faptele cele bune ce făcea
svîntul căci că-1 vedia adesea postind şi rugîndu-se lui Dumnedzeu şi către toţi blînd
şi mîlcuitoriu, făcînd milostenie şi miluind pre toţi c’eia ce era lipsiţi în corabie puru
rea era cu ochii plini de lacrimi şi cu mîna întinsă cătră ceia ce păţea rău de-i mîngîia». Interesantă e aici perioada povestirii, amplă, lipsită de metafore, dar susţinută
de un ritm şi de o cursivitate remarcabile.
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în capitolul intitulat în v ă ţă tu ră la Blagoveştenia presventei despuitoarei noas
tre şi prea curatei tecioare M ăriei întilnim cîteva fraze ce pot fi luate, pe lîngă în
văţătura de credinţă şi drept literatură : «mari şi minunate lucruri se arătară astăzi
în lume şi vc.te noauă se audzi astădzi care nice dănăoară din veci nu s-au audzit.
Că Dumneazeu cel nevăzut în zgău de fecioară lăcui şi cu trup dintrînsă se îmbrăcă
şi în lume se arătă şi cu oamenii petrecu pre carele mulţi împăraţi şi prooroci au
dorit de demult să-l vadză şi nu l-au vădzut...».
C azania sa încheie cu cîteva versuri stîngace, dar semnificative pentru con
cepţia despre menirea sa (a lui Varlaam) ca răspînditor al cărţilor bisericeşti în limba
poporului : V a lu ri m ulte ridică furtuna pre mare / m ai vîrtos g în d u l o m ului întru
lucru ce are / N u atîta g rijă şi frică în ce p u tu lui / cît grija şi prim ejdia săv îrşitu lu i /
Hie ce început de lolos nevoinţa-1 arată / iară swvîrşitul a tot lucrul ia plată / Lăudată
să fie a lu i D um nedzău putere / ere după început au dat şi svărşirea.
*
Impresia finală la închei'area lecturii Cazaniei e aceea a unei strădanii pline de
onestitate pentru tălmăcirea într-o «slovă mare, grăunţată», cum zicea N. Iorga, în
Istoria bisericii rom âneşti , şi a unor cărţi considerate pe atunci sfinte. Să nu ne lăsăm
înşelaţi de aspectul benign al lucrării, căci la data răspîndirii ea a însemnat un fapt
deosebit, mareînd o tendinţă progresistă în cultura epocii, într-o vreme cînd limba
oficială în Biserică şi în cancelariile domneşti era limba slavonă şi numai ideea preaslăvirii Domnului în biserici într-o altă limbă, decît cea a vechilor hrisoave, părea
multora o nelegiuire. Mitropolitul Varlaam foloseşte autoritatea sa eclesiastică pentru
a încuraja curentul care tindea să redea limbii române o demnitate pe care aceasta
o merita cu prisosinţă.

N. RĂDULESCU

DIN COMORILE MARAMUREŞULUI
Impresii dintr-o călătorie
Mai înainte de a începe să înfăţişez impresiile de mai jos, îndrept spre înalt
Prea Sfinţitul Teofil al Clujului toată recunoştinţa mea, pentru că mi-a înlesnit pri
lejul să străbat o bună parte a Maramureşului, pe care doream aşa d'a mult să-l văd...
Cîteva rînduri adresate mie de înalt Prea Sfinţia Sa mă vesteau că, între 9 şi
17 octombrie 1976, înalt Prea Sfinţia Sa va fi în Protoieria Sighet, la trei sfinţiri de
biserică şi că aş putea participa şi eu.
Aşa s-a făcut că în ziua de 9 octombrie am pornit în tovărăşia înalt Prea Sfin
ţiei Sale şi a colaboratorilor înalt Prea Sfinţiei Sal'a, consilierii Stanciu Augustin şi
Kertes Iosif, precum şi Diaconii Raus Vasile şi Suciu Petre, spre Maramureş.
Am trecut prin Gherla, Dej — peste Someşul Mare, pe Valea Sălăutei şi am
atins în drumul nostru satele : Reteag, satul de naştere al lui Ion Pop Reteganul, cel
care prin 1878— 1879 fusese învăţător şi diriginte al Şcolii grănicereşti din Lisa de
sub Munţii Făgăraşului şi care a avut de înfruntat severa şi înteleapta disciplină a ba
ronului David Urs cel care era preşedintele Fondului Şcolar Grăniceresc din fostul
regiment I român de graniţă». Am poposit în satul notat al lui G. Coşbuc, poetul care a trăit într-un mod su
perior identificarea sa cu sufletul neamului («Sînt suflet în sufletul neamului meu
şi cînt bucuria şi amarul»). Am atins în treacăt satul Mocod, unda s-a născut Vasile
Petri, unul din cei mai distinşi pedagogi ai noştri, fostul profesor de pedagogie şi aju
tor preţios al lui David LTrs în îndrumarea şcolilor grănicereşti, între anii 1871— 1875.
Cu sufletul încărcat de impresii am urcat Dealul Ştefaniei şi am intrat în M a
ramureş. Am ajuns la Vişeul de Sus.
După o slujbă religioasă de seară, la biserica părintelui Andreica, ne-am umplut
sufletul de «lumina lină a sfintai înserări» şi ne-am pregătit sufleteşte pentru tot ce
aveam să trăim în zilele următoare.
Duminică dimineaţa, în ziua de 10 octombrie, a avut loc sfinţirea clopotului ce
lui nou al bisericii părintelui Andreica. Lumea din satele dimprejur era toată pre
zentă şi, după terminarea sfintei slujbe, a plecat fiecare acasă cu sentimentul bucuriei
p'e fată.
Două zile — luni şi marţi, la 11— 12 octombrie — înalt Prea Sfinţitul a trebuit
să plece la Sibiu, la o întrunire interteologică ecumenistă şi a revenit la Sighet,
miercuri, la 13 octombrie. în aceste două zile de luni şi marţi, am vizitat împreună
cu diaconii Raus şi Suciu, sate şi biserici pe Valea Vişeului şi pe Valea Izei. Aceste
vizit’a şi un popas de o zi şi o noapte la biserica preotului-protosinghel Ivaşcu din
parohia a treia a Vişeului de Sus ne-au dezvăluit frumuseţile peisajului maramureşan şi frumuseţea sufletului oamenilor care-1 locuiesc.
Miercuri seara am reîntîlnit pe înalt Prea Sfinţitul Teofil care a revenit de
la Sibiu la Sighet. Joi, la 14 octombrie, ziua Cuvioasei Parascheva, am pornit de la
Sigh'at peste Vadul Izei spre Valea Stejarului, unde slujeşte tînărul preot Ilieş. Aici
s-a făcut sfinţirea celor două biserici de lemn, amîndouă monumente istorice.
Satul e aşezat pe marginea unei vîlcele sărace în apă — în vreme de secetă —
la poale de măguri pline de păduri de stejar. Bisericuţele sînt clădită pe cîte un vîrf
de măgură din bîrne groase de brad, cu inele de cîte 80— 100 de ani crescute în
trupul lor. Ca să ajungi din sat pînă la bisericuţele acestea, se cere un efort fizic,
prilej bun să te gîndeşti la tot c*a vei fi greşit în viaţă şi să-ţi pregăteşti astfel su
fletul pentru rugăciune smerită în faţa altarului.
S-au săvîrşit sfintele slujbe, pe rînd, la. amîndouă bisericile. Aici am văzut
una deosebită. în poieniţa, în pantă, dimprejurul bisericii a doua, era adunată mul
ţime de credincioşi veniţi să vadă ceremonialul de sfinţire şi să se bucure împreună

EVOCÂRi

1077

de minunea petrecută sub ochii lor. Preoţii satelor dimprejur erau prezenţi şi spo
reau cortegiul slujitorilor la altar împrejurul Arhiereului. Oamenii, bărbaţi, femei şi
copii, toţi erau îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. M-a impresionat voinicia bărba
ţilor, robuşti ca trunchiurile de stejar de pe Valea Stejarului şi femeile cu ochi lim
pezi, cu pînzături (zadii) ţesute cu dungi orizontale late, roşii şi galbene, şi copii fru
moşi, voioşi şi fericiţi. Un soare blînd de octombrie revărsa pe feţele tuturora pace,
linişte şi satisfacţie deplină în viaţă. îndemnul liturgic «Să ne iubim unii pe alţii, ca
într-un gînd să mărturisim», a fost ascultat cu pioşenie de aceşti credincioşi adunaţi
aici, care îşi uniseră sufletul în aceeaşi armonie de rugăciune tăcută către Atotputerni
cul. Am înţeles atunci cuvintele semnificative ale lui Strabo, marele geograf al an
tichităţii, care scrie despre strămoşii noştri : «e un lucru de care nimeni nu se poate
îndoi şi care răsare din toată istoria Geţilor (dacilor) : rîvna religioasă a iost de
cînd lum ea caracterul permanent al firii lor».

Mi-am zis atunci în gînd aşa : E încîntător Maramureşul acesta aşezat în partea
de nord-vest a ţării, în vîrful triunghiului carpatic, înconjurat de masivul Carpaţilor
Orientali, care ascund în ei metale preţioase ; cu depresiunile lui bogate în păşuni
şi liv e zi; cu cele cinci ape mari — Vişeul, Iza, Mara, Someşul de Jos, Lăpuşul, care
sculptează văi de toată frumuseţea ; cu codrii lui deşi şi măreţi ; cu culmile lui domoale ; cu avîntul ce-1 ia în zilele de azi mineritul străvechi din Baia-Mare şi din
alte părţi ale acestui pămînt ; cu avîntul ce-1 iau azi satele maramureşene prin
mulţimea construcţiilor comerciale, industriale, edilitara, social-culturale, ce te întîmpină la tot p a s u l; cu obiceiurile lui vechi şi cu arta ce-ţi fură ochii de îndată ce
vrei să» intri pe o poartă în curtea omului ; cu legenda «descălecatului» peste munţi
şi întemeind Moldova... Toate aceste minunăţii ale pămîntului şi ale istoriei Mara
mureşului sînt încîntătoare şi formează comori al'a acestui pămînt. Dar peste peisajul
fizic se înalţă parcă şi mai măreţ peisajul moral.
O sfinţire de biserică în Maramureş, cu credincioşi, care ascultă sfîntă slujbă
în genunchi, murmurînd rugăciuni, este ceva care dezvăluie o faţă tainică» a sufle
tului credincioşilor dc pe aceste meleaguri. Privind aceşti credincioşi plini de pie
tate, simţi o înseninare, simţi străbă-tînd în fiinţa ta o profundă armonie. Este'reflexul
în inima ta a stării de suflet pe care o trăiesc credincioşii dimprejurul tău.
Dar să urmărim mai departe drumul înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Teofil,
în zilele de 15, 16 şi 17 octombrie.
în ziua de 15 octombrie, din Sighet, am înaintat pe Valea Izei. în satul Strîmtura, la biserica părintelui Salviu Cupcea, înaltul Ierarh a privit îndelung pictura
nouă în curs de executare a pictorului Răileanu. La Botiza am fost întîmpinaţi de
preotul Berbecaru Isidor. A fost vizitată, bisericuţa de lemn din deal, monument is
toric. Această bisericuţă fusese dăruită satului Botiza de parohia a doua a satului
Vişeul de Jos în 1899, cînd un foc năpraznic a mistuit vechea bisericuţă de lemn din
Botiza. Nu ne vorbeşte acest gest al vişeienilor despre 'existenţa unui puternic sen
timent de întrajutorare creştinească între satele maramureşene ?...
Tot în Botiza am avut prilejul să admirăm felul cum se zideşte aici o biserică
nouă. Meşterii, zidari şi dulgheri, sînt ajutaţi în munca lor de credincioşii din sat
— organizaţi pe echipe de lucru. Fireşte că nu lipseşte nici ajutorul bănesc dat de
organele de stat. Dacă vremile de demult nu înlesneau credincioşilor maramureşeni
clădiri mai mari de închinare, azi maramureşenii îşi construiesc biserici din cără
midă, cu participarea efectivă a credincioşilor, în bani şi în muncă manu/ală be
nevolă. Oamenii fac mortar, cară cărămidă, pietriş, ei dau toată mîna de lucru de
care meşterii au nevoie. Nu numai a tîta ! Ci semnalez încă un amănunt. Era la
amiază*, oamenii trebuiau să mănînce de prînz. Şi, iată, două femei din sat vin încăr
cate cu oale pline de mîncare, gătită acasă. «Aşa-i pe aici, ni se spune, facem pe
rînd de mîncare pentru cei care lucrează la biserică. într-o zi masa pentru toată
ziua se găteşte de două femei, şi mîin'e, de alte două !
în felul acesta lucrul sporeşte cu dragoste, zidul se înalţă mereu.
La Ieud, în aceeaşi zi am avut norocul să constatăm acelaşi procedeu, căci şi
aici este în construcţie o biserică nouă. de cărămidă.
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Fiind vorba de Ieud, trebuie să împărtăşesc cititorilor acestor rînduri o destăi
nuire a Părintelui Ion Marcu, preot vîrstnic — mai aproape de 70 de ani decît de 60.
Destăinuia părintele Marcu că el n-a făcut nici o repartiţie bănească printre cre
dincioşii lui din Ieud, ci ei, din îndemnul lor propriu, vin să-şi ofere sumele pe care
le pot, iar el, preotul, le eliberează chitanţă de primire, fiind responsabil legal. Bi
serica e aproape terminată !
Dar despre satul Ieud trebuie să mai spun ceva. Ieudul este socotit pe drept
cuvînt o podoabă a Maramureşului. în Ieud se găsesc cele mai multe mame cu
10— 12— 14 copii ! Femeile se bucură de un nume bun, pentru frumuseţea, pentru
hărnicia şi pentru corectitudinea lor.
*

Cu sufletul plin de încîntare m-am întors la grupul înalt Prea Sfinţitului şi
ne-am continuat drumul pe Valea Izei. Purtam mereu în suflet icoana Ieudului şi a
Botizei, a vredniciei oamenilor din aceste sate.
Am ajuns la satul Săliştea. Aici, — îmi spunea înalt Prea Sfinţitul Teofil —
sînt două parohii cu două biserici de lemn şi credincioşii vor să clădească o sin
gură biserică-, urmînd pilda celor din Botiza şi Ieud...
Atingînd şi ultimul sat de pe Valea Izei, satul Săcel, ne-am îndreptat spre Valea
Vişeului şi spre Sighet. Am lăsat în urma noastră Vişeul cel Lung, cu cele trei bise
rici de cărămidă, două la şes, iar a treia, a părintelui protosinghel Ivaşcu, clădită pe
o măgură, în mijlocul unei poieni largi, tivită cu păduri vechi de brad şi străjuită de
o foarte veche bisericuţă de lemn, monument istoric.
Un drum bun, asfaltat, paralel cu Valea Vişeului ne conducea prin sate mari
cu frumoase biserici de zid spre municipiul Sighet. Rămăsese în urma noastră, de
parte, Vîrful Pietrosul din masivul Munţilor Rodnei, cu rezervaţiile lui de flori şi
faună rară. Peisajul variat şi înşiruirea de sate pitoreşti ne sporea mereu bucuria dru
mului. Am străbătut satele Leordina, Rona de Sus şi de Jos, Petrova, toate cu biserici
de zid, adevărate catedrale şi, pe înserate, am făcut un popas în satul Tisa, pe mar
ginea rîului Tisa. E un sat de români şi ruteni. Un preot tînăr, cum îşi zice el, Dutciuc Nicolae, ne-a întîmpinat cu o sinceritate cuceritoare şi ne-a poftit în casa lui,
casă parohială făcută de curînd, odată cu biserica de zid clădită cu sîrguinţa preo
tului Dutciuc şi a enoriaşilor săi, într-un timp record de un an, deoarece biserica
veche se mistuise într-un foc năpraznic. Preotul Dutciuc e rutean de origină, şi face
sfintele slujbe în amîndouă limbile — şi româneşte şi ruteneşte — spre bucuria tu
turor credincioşilor săi. Am avut plăcerea să fiu în tovărăşia acestui preot mai multe
ceasuri. Fără să intenţioneze să păstreze un secret, mi-a spus aşa : «Cînd îl văd
pe înalt Prea Sfinţitul Teofil, mi se încălzeşte inima ; eram un cocon tînăr, acum
5 ani de preoţie ; îmi trebuiau bani pentru biserică ; înalt Prea Sfinţitul m-a cîntărit
farmaceutic şi mi-a dat suma de 5.000 lei cu care am început clădirea bisericii. Rog
pe înalt Prea Sfinţia Sa să-mi ierte această indiscreţie şi rog şi pe tînărul pr. Dutciuc
să-mi ierte şi el că am destăinuit un foc al inimii lui de preot.
*
Ziua de 16 octombrie a fost o zi de popas mai lung în Sighet, în casa Proto
popului Mihail Oprişanu, care a fost, de fapt, organizatorul acestei vizite prin Pro
toieria Sighet şi mereu prezent în acest drum al înaltului Ierarh. Protopopul Opri
şanu dirija fără ostentaţie, cu calmitate, dar cu multă siguranţă de sine întregul mers
al drumului. Am constatat prestigiul de care se bucură protopopul Oprişanu între
preoţii încredinţaţi grijii lui într-o protoierie aşa de întinsă, pe atîtea văi şi răsfirată
printre atîtea măguri. Mai mult decît prestigiul de care se bucură între preoţii protoieriei, m-a impresionat cunoaşterea sigură a modului de viaţă a credincioşilor orto
docşi din satele care formează protoieria sa Protopopul Oprişanu. El vizitează, con
trolează şi îndrumează rostul atîtor biserici, bisericuţe mici de lemn şi biserici mari
de zid din protoieria Sighetului.
*
Fiind liber, întreaga dimineaţă de sîmbătă, 16 octombrie, mi-am rezervat-o vi
zitării oraşului Sighetul-Marmaţiei.
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De astă dată am avut un ghid ptfeţios pe preotul Dutciuc Nicolae din satul Tisa,
unde poposisem cu o zi înainte. Am vizitat întreprinderea de prelucrarea lemnului,
unde se fac, în stil maramureşan, mese de zestre, blidărele, dulăpioare şi alte obiecte
din lemn masiv de stejar care duc peste hotarele ţării vestea pădurilor noastre de
lemn de esenţă nobilă şi, în acelaşi timp, duc şi faima meşterilor noştri iscusiţi în
sculptura în lemn. ,
Am vizitat muzeul municipal, cu bogăţia colecţiilor artei populare româneşti.
Am trecut şi prin cîteva «cabinete» bogat utilate, ale diferitelor specialităţi, d£ la
liceul oraşului. Am vizat liceul pedagogic înzestrat cu ateliere numeroase şi va
riate. Am vizitat apoi şi cele două biserici catedrale, cea romano-catolică şi cea refor
mată. Amîndouă se înalţă cu prestanţă în mijlocul oraşului.
Am fost în special impresionat de biserica reformată, monument istoric, cu îm
binarea de stiluri arhitectonice felurite, gotic, romanic şi baroc, cîte au trecut peste
ea în cursul vremii. Ştiam că această biserică reformată poartă în trupul ei şi amin
tirea unor vremuri de demult cînd pe locul unde se găseşte azi ea, a fost cîndva o
bisericuţă» românească, ajutată de nobilii valahi ai Maramureşului, făcători de danii
păstrate în inventarul de azi al bisericii.
După-ami-ază, în aceeaşi zi de 16 octombrie, însoţind pe înalt Prea Sfinţitul
Teofil, întregul grup am apucat drumul spre satul Giuleşti, pe Valea Marei peste
Vadul Izei.
Giuleştii este un sat mare, ca mai toate satele din Maramureş. Ajunşi la bise
rica preotului tînăr, Tămaş, s-a oficiat o vecernie, după obicei, cu tot soborul de
preoţi sosiţi în întîmpinarea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop.
In dimineaţa zilei de 17 octombrie s-a oficiat sfinţirea bisericii din sat. Biserica
de cărămidă, largă, impunătoare, clădită de mai mulţi ani pe un vîrf de deal, în satul
care-şi aşterne casele la poalele dealului, întinzîndu-se pe malul Marei şi departe
peste rîul Mara. Se văd gospodă.rii de oameni aşezaţi cu temei. Case arătoase şi oa
meni cu înfăţişare plăcută. Toate uliţele pline de oarneni.
Sfîntă slujbă desfăşurată în biserică, corul bine armonizat da răspunsurile la
ectenii.
După terminarea slujbei, înalt Prea Sfinţitul Teofil a vorbit credincioşilor' cu
Biblia în mînă, din care citeşte texte pe care se întemeiază din vremea Sfinţilor
Apostoli învăţătura Bisericii Ortodoxe arătînd toate: că Domnul Hristos a înte
meiat o biserică şi o preoţime învăţătoare căreia i-a dat puteri să lege şi să dezlege
păcatele credincioşilor, că Domnul Hristos a instituit un sfînt botez, unul singur şi de
nerepetat; că El a instituit taina spovedaniei şi tot El a instituit sfîntă cuminecă
tură, în seara Cinei celei de taină. Textele citite lămuresc pe ascultători că Maica
Domnului este mijlocitoare între noi şi Dumnezeu şi deci cinstirea Ei este o garanţie
a ajutorului dumnezeiesc.
Apoi, în cuvîntul său, înalt Prea Sfinţitul a îndemnat pe credincioşi să asculte
şi să împlinească toate datoriile lor faţă de conducătorii ţării în interesul lor şi al
ţării, pentru că aşa ne porunceşte şi Sfîntă Scriptură.
Vorbirea înalt Prea Sfinţitului Teofil a fost o adevărată cateheză-, lămurind în
graiul simplu al poporului, adevăruri de credinţă pe înţelesul tuturor. Am încredin
ţarea că toţi cei care l-au ascultat în ziua aceea pe înalt Prea Sfinţitul Ierarh, au
rămas liniştiţi şi întăriţi în credinţa noastră strămoşească.
Expunerea înalt Prea Sfinţitului Teofil a fost, în acelaşi timp, şi> o lecţie meto
dică, pentru toţi, de felul-cum trebuie citită şi tălmăcită. Biblia ca să nu fie prilej de
rătăcire. Căci Sfîntă Scriptură trebuie citită şi tălmăcită, nu răstălm ăcită!
Aşa cum era, înalt Prea Sfinţitul Teofil, cu barba lui mare albă, în picioare, în
faţa altarului, cu Biblia în mînă, cu glasul său domol şi subliniind cu toată muscula
tura feţii şi cu privirea sensul fiecărui adevăr biblic, îmi părea un trimis al lui Dum
nezeu, să vorbească poporului său. Am fost fericit că l-am putut auzi vorbind astfel
şi, ca mine, sigur, au fost toţi cîţi l-au auzit aici, în biserica din Giuleşti.
Dacă toţi slujitorii Bisericii noastre ar lămuri pe credincioşi cu Sfîntă Scriptură
şi ar adăuga şi o desăvîrşită viaţă proprie morală, atunci puţini ar mai rătăci de la
dreapta credinţă şi nu s-ar lăsa duşi de ispita aşa-zişilor predicatori şi apostoli, care
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caută să-i ducă*pe căi greşite de la dreapta credinţă. Căci trebuie să se ştie că mulţi,
din cei care sînt atinşi de aceştia sînt pătrunşi de o caldă pietate, neastîmp&raţi şi
nepotoliţi în setea lor sufletească ; de multe ori copiii cer pîine şi trebuie să fie
cineva care să le-o frîngă !
*
Aşa s-a încheiat şi sfinţirea bisericii din Giuleşti, duminică în 17 octombrie 1976,
şi, cu aceasta, s-a încheiat şi programul stabilit de înalt Prea Sfinţitul Teofil, pentru
zilele de 9— 17 octombrie 1976, program realizat în întregime.
în aceeaşi zi, după masă am pornit cu înalt Prea Sfinţitul şi cu consilierul său,
preotul Augustin Stanciu, spre Cluj, pe Valea Marei, peste munţii Gutîiului. Maşina
care ne purta se avînta pe drumul asfaltat săltîndu-ne uşor peste podul pe sub care
se învolbura rîul Mara. Am atins satul Sugatag, cu biserica lui zveltă, monument is
toric ; am străbătut Hă.rniceştii şi am ajuns în satul Mara, cel vestit în iscusitele
porţi maramureşene. Prin sat, maşina şi-a potoliit mersul, îndemnată de dorul nostru
de a zări şi a admira minunatele motive sculpturale în lemnul de stejar, din care sînt
făcute aceste porţi — monumente ale artei maramureşene.
Am citit multe şi felurite explicări ale înţelesului, pe care-1 poartă în ele mo
tivele sculpturale săpate în aceste porţi. Unii văd în ele un cult al soarelui, repre
zentat prin figurile cercurilor, care se repetă şi care sînt legate împreună prin îm
pletituri de funii săpate în lemn. Este şi aceasta una din explicaţiile motivelor din
unele porţi, alături de prezenţa figurilor de păsăari şi plante caracteristice regiunii
Maramureşului. Am avut însă norocul să cunosc în Valea Stejarului pe Petre Gogea,
un voinic cu ochi albaştri, vestit meşter-sculptor de porţi, prin partea locului. L-am
cunoscut în timpul petrecut în Valea Stejarului, la sfinţirea celor două biserici. Mă
condusese, atunci, în curtea lui, să-mi arate cîte ceva din realizările lui. Mi-a arătat
un fus de lemn, lung de vreo 4 metri, cu un diametru la bază de 15 cm, iar în vîrf
de 5 cm sculptat dintr-un trunchi de stejar şi aşezat în grădina lui. L-a făcut numai
de dragul creaţiei ! Tot atunci Petre Gogea mi-a arătat şi două porţi sculptate de el,
la doi vecini. Erau porţi noi cu motive săpate în lemn. L-am rugat să-mi spună ce
gînd poartă în ele fiecare figură şi ce vreau să arate toate laolaltă. Figurile se re
petau, pe cei trei stîlpi şi pe grinda care susţinea acoperişul.
Petre Gogea mi-a spus, de la început, că toate semnele pe care le vedem sînt
semne vechi, din moşi strămoşi şi apoi purtîndu-şi degetele pe lungimea stîlpilor a
adăugat : «Aici avem pomul vieţii. La baza stîlpilor se văd doi şerpi, care-şi ridică
capul, să roadă rădăcina vieţii ; cercurile făcute din împletituri, ca funia, sînt colacii
din aluat de grîu, pe care-i ducem la biserică.; în mijlocul împletiturii colacilor este
semnul sfintei cruci tot din aluat împletit. între colacii care se repetă, se văd, sepa
rate, semnele crucii, iarăşi din împletituri. Aceste semne, colaci cu cruci în mijlocul
lor, şi cruci separate, se repetă de trei ori pe fiecare stîlp, sprijinindu-se pe crengi
de pom făcute tot din împletituri. Ici-colo se vede spicul de grîu înălţîndu-se printre
colaci şi cruci. în vîrful stîlpilor, figurile se termină cu semnul troiţei. Acesta-i po
mul vieţii !».
în alte porţi apare semnul soarelui sculptat. Semnele se înmulţesc după fantezia
meşterului, dar ele se întregesc şi îmbogăţesc sensul acestor monumente sculpturale.
Soarele, cîmpul, spicul de grîu, colacii, crucea, şerpii — toate la un loc evocă
caracterul unui popor legat, statornic de un pămînt, sub un soare ocrotitor şi stăpîniţi de o credinţă mîntuitoare şi apărătoare în primejdii... E povestea unor oameni
oare-poartă în fiinţa lor neschimbată firea strămoşilor lor şi semnele unei continui
tăţi neîntrerupte în acest colţ de ţară.
M ă gîndeam la toate acestea pe cînd ne strecuram prin satul Mara.
Văzînd că porţile vechi din satul Mara şi din alte sate seamănă leit cu porţile
cele noi făcute de Petru Gogea şi cu cele din muzeul oraşului Sighet, m-am bucurat
recunoscînd că tradiţia artei sculpturale în lemn nu dispare ci se păstrează şi se
continuă, vestind drumeţilor puterea de viaţă şi iscusinţa meşterilor maramureşeni,
capabili să făurească aceste minunăţii ale minţii şi inimii lor.
Ieşind din satul Mara, drumul a început să şerpuiască prin serpentinele tăiate
în stîncă şi printre codri cu fagi argintii, avîntaţi spre cer. Ajunsesem pe potecile
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de odinioară ale lui Pintea Viteazul, pe unde îşi plimba el pistoalele şi dorul de
dreptate socială. Mi se părea că-1 aud cîntînd : «Cîtu-i Maramureşu / Nu-i ficior ca
io şi tu !» şi «Bine-mi taie cuţitu / Că l-am ascuţit amu !».
Ecoul cîntecului lui îmi vorbea de o vitalitate asemănătoare cu ace'ea a flăcău
lui maramureşan care cîntă : «Pentru mîndra din Ieud / Trec prin apă, nu mă ud!».
în conştiinţa mea se-ngemănau două vitalităţi ale maramureşanului de totdea
una, una socială, alta erotică. Amîndouă eroice. Mă simţeam mîndru că am avut pri
lejul să cunosc ţinutul care poartă în el astfel de răsad omenesc.
Astfel, am ajuns la Baia Sprie. Aici, încă o vizită la o altă biserică nouă, clădită
recent. Această biserică îşi aşteaptă, doar zugravul-meşter să-i împodobească pereţii.
De la Baia Sprie spre Cluj drumul se aşternea în faţa noastră, neted şi oblu,
numai la Mesteacăn ne-am mai învîrtit de cîteva ori în vîrtejuri domoale printra
dealuri cu pădure deasă. Ne apropiam de hotarul judeţului Cluj şi părăseam Mara
mureşul. O uşoară părere de rău mi se revărsa în suflet, după tot ce-am văzut şi
ce-am lăsat în urmă. Mă mîngîiam însă. cu speranţa şi încrederea că voi mai întîlni
în drumul meu mulţi oameni din Maramureş, care, plecînd tamporar din locul lor de
naştere, împînzesc alte ţinuturi ale ţării, ducînd cu ei hărnicia şi dîrzenia muncii
lor, la tăiat de păduri, la lucrat lemnul cu pricepere şi omenie. Căci, de fapt, s în t.
convins că din nici un alt colţ de pămînt românesc nu se resfiră prin ţara noastră
atîtea braţe harnice şi pricepute în acest meşteşug cîte pornesc din Maramureş.
Aşa, pe nesimţite, se zidea în sufletul meu o dragoste şi o admiraţie pentru
acest Maramureş văzut atent în cele 8 zile de cutreier, însoţind pe înalt Prea Sfin
ţitul Arhiepiscop Teofil la trei sfinţiri da biserică.
Se clădea în sufletul meu nu numai imaginea unui peisaj material, fizic, al M a
ramureşului contemporan, ci mai ales mă fermeca imaginea peisajului moral al aces
tui ţinut şi al acestor oameni, peisaj împletit din virtuţile existente de veacuri în
inima maramureşenilor : o vitalitate autantic românească, o adîncă pioşenie şi o hăr
nicie fără seamăn.
Toate aceste virtuţi se împleteau în inima mea ca nişte colaci de grîu curat
înşiruiţi printre cruci din aluat frămîntat de mîini curate, şi toate acestea legate îm 
preună prin funii de aluat sculptate în porţile maramureşene...
într-adevăr, deasupra peisajului fizic al Maramureşului se înalţă un altul pe
care nici un cuvînt nu-1 poate exprima, dar pe care inima îl simte cum nu se poate
mai viu. Aceste' virtuţi constituie comorile Maramureşului, care, adăugate la frumu
seţea lui fizică, constituie podoaba şi atracţia acestui colţ de ţară românească..
Fondul sufletesc al Maramureşului creşte şi se hrăneşta dintr-o vitalitate ire
ductibilă. Maramureşul este azi acelaşi colţ de pămînt românesc, care se primeneşte
mereu, sub atenţia delicată a regimului nostru socialist. Se înnoieşte Maramureşul
prin construcţiile şi aşezămintele cele noi, dar îşi păstrează tradiţiile strămoşeşti căci
ştie bine Maramureşul, cum bine ştiu ţoţi românii, cît profund adevăr se cuprinde în
cuvintele Preşedintelui Republicii Socialiste România, dl. Nicolae Ceauşescu, rostite
într-un interviu acordat ziarului «Delo» din R. S. Iugoslavia, la 28 februarie 1976 :
«Nimic nu se poate construi ignorînd trecutul» (Scînteia, din 28 fabr. 1976, p. 3).
Fiecare colţ de pămînt îşi are destinul său.
Maramureşul va păstra şi va urma sensul vieţii întregii ţări mergînd pe căile
indicate de însăşi fizionomia pămîntului şi de sufletul poporului nostru credincios de
veacuri aceluiaşi drum comun cu întregul popor.
Şi, cu aceasta, închei însemnările de drum, menţionînd că am urmat într-adins
o m’atodă narativ-discursivă, lăsînd fiecărui cititor plăcerea sintezei.
îndrept încă o dată mulţumirea mea recunoscătoare spre înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop Teofil, pentru darul ce mi l-a făcut cu acest itinerar în protoieria Sighet.

Pro!. George ŞERBAN
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Constantin C. G iu re seu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi
timpuri pină astăzi, Editura Ceres, Bucureşti, 1975, 388 p.
Acad. prof. Constantin C. Giurescu se impune, cu fiecare carte, ca istoric multi
lateral. D-sa stăruie să privească, să înţeleagă şi să prezinte istoria poporului român
cît mai cuprinzător, în corelaţiile politice, economice, militare, diplomatice, sociale,
geografice, instituţionale, culturale..., într-o viziune de ansamblu.
O lucrare de felul acesta — monografică — este Istoria p ăd u rii rom âneşti din
cele m ai vechi tim puri p în ă astăzi. In Prelată (două pagini) explică şi motivează
rostul unei astfel de cărţi : deşi s-a scris foarte mult despre pădurea din ţinutul
carpato-danubian, nu avem o carte despre importanţa istorică a pădurii, despre rolul
pădurii în viaţa poporului român, în special în epoca etnogenezei (a formării popo
rului român) şi a luptelor lui pentru păstrarea fiinţei naţionale şi a statului. în
această perspectivă înfăţişează pădurea românească, lărgind orizontul cu cîteva pro
bleme adiacente : Legătura între pădure şi toponimie, influenţa ei asupra onomasticii,
importanţa economică şi ecologică (mediul de viaţă), răsfrîngerea ei în literatura
populară şi cea cultă... Observă şi arată laturi şi aspecte mai puţin cercetate şi luate
în seamă.
Destăinuie şi un motiv intim, pro domo. Mărturiseşte că a îndrăznit să scrie
această carte (pe care o pregăteşte de peste treizeci de ani, cum ne-a precizat într-o
convorbire) din dragoste faţă de pădure în general şi faţă de pădurea românească, în
special, pe care a admirat-o în toate splendorile ei subjugătoare, în toate anotim
purile anului, şi că*reia îi atribuie un hotărîtor rol istoric în viaţa poporului român.
«Printre ceasurile fericite ale vieţii mele sînt acelea petrecute în pădure... Am văzut-o
primăvara, cînd e încă neagră, dar cînd florile timpurii — viorelele, părăluţele, floa
rea paştelui, se iau la întrecere cu floarea galbenă a cornului. Am văzut-o vara, în
toată splendoarea ei, cînd pădurea de foioase are toate nuanţele de verde şi cînd
se coc fragii şi zmeura. M-a impresionat armonia de culori a codrului, toamna, de
la arămiul stejarilor la roşu aprins al cireşilor sălbatici. Şi am văzut-o iarna, vuind
sub crivăţ... Am văzut pădurea de brad, maiestuoasă, severă, pe cea de fag, filtrînd
lumina, pe cea de mesteacăn, graţioasă şi veselă, şi am admirat, nu o dată, varietatea,
frumuseţea şi bogăţia pădurilor noastre, primitoare, în care omul se simte acasă...
Binecuvîntată să fie pădurea noastră, care ne-a fost ca un frate, ne-a adăpostit, ne-a
ajutat să trăim şi să. ne apărăm».
în primul capitol : Pădurea carpato-danubiană în preistorie, în Dacia şi în Dacia
Rom ană (p. 12— 28) arată, argumentat şi documentat istoric, cîteva constatări prin
cipale :
1.
în aceste epoci vechi, pădurea carpato-danubiană era mult mai întinsă, ca
suprafaţă tertorială, de cît astăzi. Ea acoperea nu numai munţii dar şi dealurile şi
o bună parte de cîm pie (de reţinut această observare). în Moldova (şi partea dintre
Prut şi Nistru), în Muntenia, în Transilvania (ţara de dincolo de pădure), în Buco
vina (ţq,ra fagilor) existau păduri întinse, ţări de pădure, codri uriaşi (Codrul Vlăsiei,
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Teleormanul — «pădurea nebună» — , Codri Orheiului, ai Lăpuşnei — care, adăugăm
noi, au făcut pe un scriitor Gala Galaction) să vorbească de «Basarabia păcluroasă»).
Numeroşi copaci giganţi : stejari, ulmi, molizi, frasini..., de pe tot întinsul istoric al
ţării, care au supravieţuit, atestă ţările de pădure de altădată.
2. Pădurea furniza şi asigura elementele de trai poporului : alimente (vînat,
fructe...), lemne (pentru locuinţe, mobilier, încălzit).
3. Mai toate denumirile de copaci şi părţile lor componente (rădăcină-, trunchi,
flori...) sînt de origină latină (cu excepţia cîtorva » copac, codru, brad, bunget..., care
sînt dace).
în cap. 2 (p. 30— 38) prezintă Pădurea în epoca migraţiilor. Rolul ei sub raportul
continuităţii populaţiei romanice în ţinutul carpato-danubian, cu precizarea (argu
mentată istoric şi logic pînă la evidenţă) a continuităţii neîntrerupte a populaţiei
daco-romane şi româneşti, în tot ţinutul carpato-danubian, de la Tisa pînă la Mare,
în veacurile migraţiilor. La retragerea din 270— 275 au plecat la sudul Dunării numai
armata, administraţia, oamenii înstăriţi şi parte din negustori, mai mult orăşeni. M a
rea majoritate a populaţiei : ţăranii şi de la oraşe meseriaşii şi muncitorii, populaţia
săracă, au rămas pe loc ; n-au plecat ; n-aveau pentru ce şi de ce să plece.
In mileniul migraţiilor ei n-au suferit prea mult. Cînd veneau popoarele mi
gratoare, ţăranii îşi luau puţinele lucruri, oile şi vitele (avuţia lor principală) şi se
adăposteau în păduri, pînă ce treceau iureşele. Se reîntorceau la casele sau bordeiele
lor. Le refăceau, dacă le găseau arse, lemne aveau la îndemînă, şi-şi continuau ocu
paţiile şi viaţa. Pe urmă se stabilea un modus' vivendi între ocupanţi şi ei, primii
avînd nevoie de grînele şi produsele lor.
Observaţia personală a acad. Constantin C. Giurescu este că retragerile s-au
făcut nu numaidecît la munte, în pădurile de la munte, cum îndeobşte s-a crezut şi
s-a spus, ci în pădurile de pe dealuri şi de la cîmpie, care erau pretutindeni şi mai
aproape. Pe lîngă acestea, şi în primul rînd, pădurea de la munte este mai săracă
în alimente şi nu asigură traiul, ca pădurea de deal şi cîmpie. Argumentează topo
nimic cu Codrul Vlăsiei şi Vlăsia denumiri date de slavi ţării de pădure de la cîmpie,
după numele populaţiei găsită aici : Vlahi (români). Pentru ca să se amintească acest
important amănunt istoric, propune ca judeţul Ilfov să se numească Ilfov-Vlaşca.
Capitolul următor, 3 (p. 39— 48) : Pădurea românească în secolele X/V — XVIII.
Rolul pădurii în apărarea ţării şi ca loc de refugiu, continuă să evidenţieze rolul ce
l-a avut pădurea românească, de la munte, de deal şi de la cîmpie, în apărarea ţării,
în luptele pentru apărarea pămîntului, bunurilor şi independenţa ţării, fiind totdea
una un aliat credincios al armatelor româneşti, inferioare numeric faţă de armatele
adverse — turceşti, ungare, poloneze... Exemplifică cu Posada, Codrul Cosminului,
Dumbrava Roşie, Vaslui, Războieni, Călugăreni... Se cunoşteau în Europa dibăcia şi
predilecţia românilor pentru folosirea pădurilor în lupte. Şi în aceste secole* (XVII—
XVIII), pădurea a continuat să fie loc de refugiu şi adăpost, în vremuri de război,
răzmeriţe, incursiuni de jaf şi represalii (zavere)...
Cîteva capitole intermediare : Pădurea parte constitutivă a ocinei. Semnele de
hotare în pădure (p. 49— 55), Braniştile (p. 56— 64), Păduri importante menţionate în
izvoare istorice (p. 65— 86), Obligaţii fiscale în legătură cu pădurea (p. 87— 92), Despre
fierăstraie mecanice (p. 93— 99), umplu spaţiul cărţii şi al veacurilor pînă la : Pă
durea românească în epoca modernă şi contemporană (1919— 1974), (p. 100— 127), cînd
pădurea care a fost casă şi masă poporului român a devenit obiect de negoţ şi spe
culă şi nenorocire naţională, redueîndu-i-se nefast suprafaţa prin exploatare barbară,
mijloace tehnice, industrializarea lemnului, defrişări nesăbuite, la cîmpie, pentru m ă
rirea suprafeţii agricole, grîul fiind căutat la export... S-a creat un dezechilibru de
zastruos între tăiere (exploatare) şi creştere (replantare). Au dispărut ţările de pă
duri din ţinutul carpato-dunărean românesc.
Au apărut primele rînduieli oficiale, legi foresti'ere, în 1778 în Transilvania, în
1786 în Bucovina, în 1892 în Moldova, în 1793 în Muntenia.
Tot în această epocă a început învăţămîntul forestier românesc, ştiinţa păduri
lor, prin şcoli de silvicultură (prima în 1817, în Transilvania).
Tot acum se constituie parcuri dentrologice şi grădini botanice (cel mai vechi
parc dentrologic de pe faţa pămîntului românesc este cel de la Simeria, urmat de
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cel de la Pechea (jud. Covurlui), apoi rezervaţiile naturale din Bucovina, Slătioara,
Muntele Cozia, Retezat...).
în epoca contemporană, îndeosebi în cea socialistă, autorul stăruie asupra pre
ocupării şi grijii deosebite de stat faţă de pădure, replantările masive, combaterea
dăunătorilor şi a bolilor (cum este boala ulmului), îmbunătăţirea situaţiei muncitori
lor forestieri (condiţii de muncă şi de trai), valorificarea integrală a lemnului («ni
mic nu trebuie pierdut»), cooperarea externă cu alte ţă-ri...
Capitolele : Legislaţia silvică (p. 127— 138), Despre împăduriri (p. 139— 147), Fa
brici de prelucrat lemnul : Fabrici de cherestea, fabrici de hîrtie şi mucava, fabrici
de chibrituri, fabrici de mobilă, placaj, furnir, plăci aglomerate şi fibrolemnoase, alte
fabrici (p. 148— 166), încheie prima parte a cărţii.
în partea a Il-a se ocupă de cîteva probleme adiacente : Pădurea în cartografie
(p. 165— 181), cu specificarea că hărţile sînt de cea mai importantă utilitate pentru
studiul evoluţiei suprafeţei pădurii ; Comerţul intern cu lemne, produse de lemn şi
alte produse ale pădurii (p. 182— 218), cu paragrafele : Meşteşugari ai lemnului şi sate
de lemnari specializaţi ; Preţul lem nelor; Exportul de lemn şi produse lemnoase
(p. 219—242); Plutele şi plutăritul (p. 243—250); Fructele pădurii (p. 255—257), cu
precizarea caracteristicii pădurii româneşti că există în ea frecvent arbori şi arbuşti
cu fructe comestibile ; V înatul din pădurile noastre (p. 257— 278), bogat şi divers care
a creat zicala : «pădurea casa şi masa vînatului» ; Pădurea şi toponimia românească
(p. 277— 312), numiri de ţări, regiuni şi judeţe, ţinuturi sau districte ; numiri de tîrguri sau de oraşe; numiri de sate; Pădurea şi onomastica (p. 103— 114); Pădurea
heraldica şi sfragirtica — alcătuirea peceţilor . (p. 315— 320), cu menţiunea că ani
malele pădurii au fost folosite în stemele ţărilor româneşti (Bourul sau Zimbrul M ol
dovei) ; Pădurea şi creaţia literară (p. 321— 326) — citează numele celor mai repre
zentativi scriitori : M. Eminescu, O. Goga, M. Sadoveanu, V. Alecsandri, Coşbuc,
Alexei Mateevici — «limba noastră-i frunză verde, zbuciumul din codri veşnici»... ;
Pădurea şi creaţia artistică (p. 327— 338), cu numeroase mărturii de artă populară şi
cu precizarea, dezvoltată în capitolul următor : Civilizaţia românească a lemnului
(p. 339— 354), urmare a coexistenţei poporului român cu pădurea şi a relaţiilor lui
istorice, de viaţă şi sufleteşti cu ea, care l-a influenţat, inevitabil, adînc. Se arată că
pădurea a fost o componenţă majoră a civilizaţiei daco-gete şi a continuat să fie o
componenţă majoră a civilizaţiei daco-romane, a civilizaţiei româneşti. A existat şi
există o civilizaţie românească a lemnului, manifestată şi prezentă în toate domeniile
vieţii, începînd cu locuinţa şi mobilierul, continuînd cu uneltele, armele şi mijloacele
de comunicaţie, terminînd cu influenţa ei asupra .vieţii sufleteşti. Ilustrează cu nu
meroase exemple de pe tot întinsul suprafeţei istorice a ţării.
în ultimul capitol : Perspective (p. 355— 356) formulează cîteva deziderate : m ă
rirea suprafeţii pădurii româneşti, respectarea riguroasă a echilibrului între tăiere şi
replantare, îmbunătăţirea pădurii, pentru ca să devină un element important al eco
nomiei naţionale, o nouă lege a pădurii (care s-a şi votat).
Cu concluzia : Pădurea înseamnă pentru noi nu numai o mare bogăţie şi
un
puternic izvor desănătate, dar, îndrăznesc s-o spun, şi o parte a fiinţei noastre su
fleteşti, o notă constitutivă a noţiunii de român».
O bogată şi diversă iconografie : hărţi şi fotografii — de pomi giganţi de pe
tot cuprinsul ţării (Plopul alb de la Simeria, Ulmul uriaş de la Calafat, Bradul alb de
pe muntele Rîncu, bazinul Gilortului, Stejarul brumăriu de la Băileşti, Frasinul de la
Măneşti, Copacul bătrîn din pădurea Letea etc. etc... obiecte de artă şi civilizaţie
populară românească din lemn (Casa cu pridvor din Gorj, Poarta din Maramureş,
furci de tors, lăzi, case de lemn, biserici de lemn etc. etc.) — 59 fotografii.
O imensă şi impunătoare documentaţie istorică-literară — fiecare pagină are
subsol bibliografic ! — şi un Indice de localităţi şi nume (p. 357— 588) sporesc armura
ştiinţifica a carţn.
Cartea este scrisă cu rigoarea adevărului istoric şi cu căldură patriotică — no
tele majore caracteristice ale istoricului acad. Constantin C. Giurescu. Convinge că,
într-adevăr, binecuvîntată să fie pădurea noastră, care ne-a fost ca un frate, ne-a
adăpostit, ne-a ajutat să trăim şi să ne apărăm.
i ••
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Octavian T o r o p u , Romanitatea tîrzie şi strâromânii în Dacia Traiană
sud-carpatică (secolele III— XI), Editura Scrisul Românesc, Cra
iova, 1976, 217 p.
Lucrarea cuprinde subiectul tezei de doctorat în ştiinţele istorice atînătrului
lector de la catedra de istorie veche de la Universitatea din Craiova, care are meritul
deosebit de a prazenta documentat o sinteză privitoare la istoria Daciei Traiane
sud-carpatice, teritoriu cuprins între Carpaţi, Dunăre şi Olt, în perioada anilor, circa
275— 1025, în lumina arheologiei, numismaticii şi epigrafiei, folosind datele aflate în
circuitul ştiinţific, pînă la începutul anului 1975, precum şi descoperirile mai vechi
rămase inedite, ca şi noile date obţinute ca urmare a activităţii pe teren a autorului,
desfăşurată timp d'a aproape un deceniu. Cronologic, lucrarea continuă studiile isto
rice de sinteză elaborate deja pentru teritoriul dintre Carpaţi,, Dunăre şi Olt, de D.
Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei şi D. Tudor, Oltenia Română, însă rolul
lucrării este acela de a umple un gol în cercetarea istorică- românească din perioada
de formare a poporului român, fiind prima lucrare da sinteză privitoare la istoria
Daciei Traiane sud-carpatice, în perioada cuprinsă între momentul părăsirii oficiale
a Daciei de către romani şi începutul secolului al Xl-lea.
Lucrarea cuprinde cinci capitole : I. Stăpînirea romană şi romano-bizantină în
Oltenia în secolele III— VI, p. 13— 38 ; II. Populaţia romanică în Dacia sud-carpatică
în secolele III— VI, p. 39— 110; III. Primii migratori la vest de Olt (secolele III—V ),
p. 111— 118; IV. Autohtoni şi migratori în secolele V I— VII, p. 119— 149; V. Străromânii dintre Carpaţi, Dunăre şi Olt (secolele V III— XI), p. 150— 203. Lucrarea se în
cheie1 'cu un repertoriu arheologic numismatic şi epigraîic, p. 205— 217, cu 27 de
anexe, cuprinzînd : tabelul localităţilor în care au fost descoperite complexe arheo
logice şi antichităţi din perioada anilor, circa 270— 1025 (anexele 1— 5) şi circulaţia
monetară (anexela 6—27). La sfîrşit, lucrarea este ilustrată cu 19 planşe, cuprinzînd
material arheologic, din perioada studiată. îi lipseşte un indice de nume şi localităţi,
necesar lucrărilor de documentare, ca şi un rezumat în una sau două limbi de circu
laţie, pentru înlesnirea valorificării lucrării în lumea specialiştilor şi străinilor.
Referindu-se la cuprinsul lucrării, din economie de spaţiu, ne vom opri, îndeo
sebi, asupra concluziilor la care ajunge autorul, pe baza materialului prezentat documentar-critic.
Cercetările arheologice, coroborate cu puţinele izvoare literare care s-au păs
trat pînă în zilele noastre, duc la constatarea 'că Dacia Traiană- sud-carpatică n-a
fost părăsită, stricto-sensu, de Imperiul roman în anul 275. Interese strategice şi eco
nomice i-au determinat pe romani să-şi menţină dominaţia — un'aori efectivă, alteori
nominală — asupra teritoriului dintre Carpaţi, Dunăre şi Olt şi asupra unor teritorii
limitrofe, încă aproape 270 de ani după părăsirea oficială a restului Daciei Traiane.
Menţinerea stăpînirii romane în fosta Dacie Traiană sud-carpatică după anul
275 pînă spre jumătatea sec. al V-lea şi revenirea stăpînirii romano-bizantine în nor
dul Dunării la sfîrşitul secolului al V-lea sau la încaputul secolului al Vl-lea, stăpînire care va dura pînă pe la anul 600, au avut o importanţă deosebită, subliniază
autorul, atît pentru Imperiu cît şi pentru destinele romanităţii dintre Carpaţi, Dunăre
şi Olt. în aceste împrejurări, securitatea provinciilor din sudul Dunării a sporit con
siderabil, s-a asigurat activitatea normală flotei dunărene şi a fost posibilă întreţi
nerea unor relaţii economice şi culturala, relativ intense, între Imperiu şi lumea din
nordul fluviului. Timp de aproape două sute şaptezeci de ani, după părăsirea oficială
a Daciei intra-carpaiice, fosta Dacie sud-carpatică împreună cu locuitorii săi s-au
aflat, o vreme, sub stăpînirea şi, totdeauna, sub ocrotirea politică şi militară a Im
periului. Nucleul romanic din Oltenia actuală, supus în continuare procesului de
romanizare, va contribui — la rîndul său — în condiţiile istorice create d'a expan
siunea romană, din sec. al IV-lea, în nordul Dunării şi în condiţiile răspîndirii creş
tinismului în limba latină, la romanizarea populaţiei locale din restul teritoriului
cuprins între Carpaţi şi Dunăre (p. 37— 38).
în perioada cuprinsă, aproximativ, între sfîrşitul sec. al III-lea şi sfîrşitul sec.
al Vl-lea nici un popor migrator n-a poposit vreme mai îndelungată pe teritoriul de
az,\ al Olteniei. Urm'ele barbarilor, din această vreme, sînt sporadice. S-au aflaţ nu
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mai în 13 localităţi. Din acestea, două, pe atunci, erau cetăţi romane, iar o bună
parte din descoperiri se află de-a lungul Dunării, zonă controlată, în vr-emea respec
tivă, riguros de Imperiu. Antichităţile «barbare» din cetăţi şi cele găsite de-a lungul
Dunării au aparţinut, în majoritatea lor, mercenarilor înrolaţi în armata romană.
în acelaşi răstimp teritoriul dintre Carpaţi, Dunăre şi Olt a fost locuit masiv de
o populaţie romanică, preponderent daco-romană. Complexe arheologice şi antichi
tăţi daco-romane, romane tîrzii şi bizantine au fost descoperite, pînă în prezent, în
95 localităţi. Romanitatea tîrzie nord şi sud-dunăreană a fost legată de Constantin
cel Mare prin podul construit peste Dunăre din piatră şi lemn între Oescus şi Sucidava, care a fost inaugurat în vara anului 328, şi care copia în unele privinţe podul
lui Traian dintre Pontes şi Drobeta.
în urma războiului lui Constantin cel Mare cu goţii din anul 332, teritoriul fos
tei Dacii sud-carpatice cuprins, aproximativ, între Dunăre, limes transalutcinus şi
«Brazda lui Novac» de nord (construită după anul 332 sau numai reamenajată în
această vreme pe porţiunea dintre Hinova şi limes transalutcinus, a revenit sub stă
pânirea Imperiului, fiind anexat, probabil, Daciei Ripensis. Rămînea sub supraveghe
rea şi controlul Imperiului şi zona dintre «Brazdă» şi Carpaţi unde se afla castrul
Drobeta şi castellum-ul de la Putinei. Teritoriul dintre Dunăre şi «Brazdă», aflat la
est de limes transalutanus, se pare că a fost pus la dispoziţia goţilor în calitate de
ioederali. în vederea cuceririi acestor teritorii şi apoi pentru controlarea lor cu mai
multă uşurinţă, pînă la anii 332— 333, a fost refăcut drumul care pornea de la Sucidava
spre nord.
Stăpînirea romană s-a menţinut în nordul Dunării şi sub urmaşii lui Constantin
cel Mare, constituind vreme îndelungată o lume omogenă din punct de vedere etnic.
Imperiul bizantin a pără<sit definitiv Dacia Traiană sud-carpatică abia pe la
anul 600 cînd, pe acest teritoriu, se formase deja un element etnic nou, daco-roman,
rezultat al simbiozei dacice şi romane.
Dacă descoperirile arheologice din Oltenia arată, ca şi cele din restul Daciei
Traiane, că nu există dovezi sigure despre prezenţa unor comunităţi creştine, în Da
cia sud-carpatică înainte de părăsirea oficială a acesteia de către romani, odată cu
prezenţa stăpînirii romane la nordul Dunării sub Constantin cel Mare, dovezile ar
heologice paleocreştine arată prezenţa răspîndirii religiei creştine în limba latină,
ceea ce va face să contribuie la desăvîrşirea procesului de etnogeneză daco-roman.
Cele mai timpurii antichităţi cu caracter creştin descoperite în Oltenia provin
de la începutul sec. al IV-lea, fiind vorba de cele două geme creştine de la Reşca,
decorate, una cu doi păuni care poartă o cruce în ciocuri şi alta cu doi peşti (în rea
litate doi dellini — n.n.), plasaţi vertical în cîmpurile laterale ale unei cruci. Tot la
Reşca au fost descoperite : o cruciuliţă din bronz, două opaiţe decorate cu cruci, o
cărămidă decorată cu şiruri de cruciuliţe circumscrise şi de peştişori şi o altă cără
midă fragmentară cu o inscripţie, păstrată parţial, care este precedată de o cruce,
toate din sec. al IV-lea.
O placă fragmentară din calcar cu o cruce monogramatică avînd, în prelun
girea braţului superior, litera grecească P a fost descoperită la Slăveni şi datează
din sec. al IV-lea.
De la Răcari provine un candelabru fragmentar din bronz avînd baza decorată
cu peştişori (secolele IV— V), care se crede că susţinea o lampă cu caracter creştin.
La Bilmbeşti a fost descoperit un opaiţ decorat cu o cruce, la Reşca un altul
decorat cu figura unui porumbel, iar pe Insula Banului şi la Drobeta-Turnu Severin
opaiţe cu ansa cruciformă. Acestea au fost datate la sfîrşitul sec. al V-lea şi în
sec. al Vl-lea.
Cele mai numeroase antichităţi creştine au fost descoperite la Sucidava, însă nici
acestea nu pot fi datate mai devreme de sec. al IV-lea. Acolo s-a găsit un tipar pen
tru turnat cruciuliţe din secolele IV— VI, iar din sec. al Vl-lea opaiţe decorate cu
cruci sau cu ansa cruciformă, catarame din bronz cu perforaţii în formă de cruce
greacă, o cruciuliţă din bronz, un relief fragmentar din calcar cu un braţ dintr-o
cruce bizantină pe care se află scris X(piaxo)?,
un bloc din calcar cu o cruce bi
zantină şi cu literele A şi Q, un bloc cu o cruce de tip bizantin găsit în fîntîna secretă,
o ţiglă cu monogramul chi-rho, realizat în pasta nearsă şi o cărămidă pe care a fost
trasată o cruce înscrisă într-un cerc. Pe amforele din secolele IV— VI — descoperite
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la Sucidava se întîlnesc, frecvent, inscripţii realizate cu vopsea sau grafiiti care con
ţin cruci de diverse forme şi formule cu caracter creştin. Majoritatea au fost scrise
în afara Sucidavei, însă există şi cîteva executate local.
Monumentul creştin cel mai important din Oltenia a rămas bazilica descoperită
la Sucidava, care datează din secolul al Vl-lea de unde se cunoaşte şi numele unui
preot care a slujit în această bazilică : Lukonochos, fiul lui Lykatios.
Ceea ce este important, o parte din aceste antichităţi cu caracter creştin sînt
realizate local : două opaiţe decorate cu cruci de la Reşca, cărămizile de la Celeiu
şi Reşca decorate cu motive cruciforme, ţigla de la Celeiu cu monogramul lui Hristos,
tiparul pentru turnat cruciuliţe şi cruciuliţa din bronz de la Celeiu, inscripţiile exe
cutate local pe amforele descoperite la Celeiu şi, poate, şi monumentele din piatră
cu caracter creştin de la Celeiu, ca şi biserica de acolo, ceea ce dovedeşte că noua
credinţă începuse să se generalizeze înfosta Dacie sud-carpatică.
Un rol important
în răspîndirea creştinismului la nordul Dunării îl vor fi avut
episcopatele de la Oescus şi Aquae, sub a căror jurisdicţie bisericească au fost puse
— probabil — comunităţile creştine ce se aflau la nordul fluviului.
Venirea slavilor la vest de Olt, spre sfîrşitul sec. al Vl-lea, n-a clintit blocul
romanic de aici. Noii veniţi, spre deosebire de precursorii lor, în parte s-au sedentarizat în cursul veacurilor următoare. în cele 46 localităţi în care au fost descoperite
complexe arheologice şi antichităţi din perioada de pătrundere şi de aşezare a sla
vilor în Oltenia, din a doua jumătate a sec. al Vl-lea şi pînă la sfîrşitul sec. al VIIlea, majoritatea elementelor de cultură medievală şi spirituală sînt defactură sau de
origine daco-romană şi romano-bizantină. Cele slave sînt rare (nu există) complexe
arheologice slave «pure», iar cele avare (mai degrabă «de epocă avarică») sînt ac
cidentale.
început încă din sec. al VlI-lea, procesul de asimilare a slavilor va continua şi
în veacurile următoare şi va sfîrşi — în linii mari — în cursul sec. al X-lea, în con
textul unei dominaţii politice, efemere şi nominale exercitată din afară, fără o pre
zenţă efectivă în sensul colonizării, bazată pe tribut şi pe incursiuni, a avarilor şi
apoi a bulgarilor.
Complexe arheologice şi antichităţi din secolele V III— XI au fost descoperite în
Oltenia, pînă în prezent, în 64 localităţi. Elem’entele de cultură materială şi spirituală
ale acestor vremuri sînt mai pregnant romanice decît cele din perioada secolelor
V I— VII. Ele aparţin, în principal, străromânilor şi românilor.
în răstimpul dintre anii, circa 275— 1025, documentează autorul, fosta Dacie Traiană sud-carpatică a fost populată fără întrerupere. Elementele etnice care au asi
gurat permanenţa vieţii au fost daco-romanii şi mai apoi străromânii şi românii.
Dacă «barbarii», inclusiv, slavii, în momentul pătrunderii lor la Dunărea de Jos,
erau păstori, nomazi sau seminomazi, daco-romanii au fost, în principal, agricultori
stabili, păstori transhumanţi (nu nomazi !) sau agricultori-pescari de-a lungul Du
nării. Existenţa populaţiei autohtone stabile de agricultori, a constituit o condiţie
sine quci non a trăirii populaţiilor migratoare, nesedentarizate, pe aceste meleaguri.
Autohtonii au fost obligaţi, vreme îndelungată, să predea străinilor o parte din roa
dele muncii lor şi o parte din bogăţiile solului şi subsolului, sub formă de tribut. Re
laţiile care s-au stabilit între migratori şi băştinaşi — chiar în condiţiile în care pri
mii nu erau prezenţi efectiv în nordul Dunării, ei dominau acest tertoriu din afară —
sînt specifice modului de producţie tributar.
Autorul respinge teza, după care spaţiul de etnogeneză al românilor ar coincide
numai cu Transilvania şi regiunile limitrofe, cu Dacia Traiană ori cu graniţele politice
de astăzi ale României. Procesul de romanizare a cuprins şi pe dacii din afara gra
niţelor Imperiului roman (Muntenia şi Moldova de Sud au cunoscut — totuşi — stăpînirea romană), -deşi romanizarea acestora s-a desfăşurat într-o perioadă mai în 
delungată de timp şi a fost mai puţin intensă decît cea existentă asupra dacilor su
puşi. Autorul afirmă : «nu credem într-o «românizare» a teritoriilor locuite de «dacii
liberi» (p. 192). Un rol important în romanizarea populaţiei din afara graniţelor norddunărene ale Imperiului l-au avut mişcările de populaţii din spaţiul carpato-balcanic, întîmplate după anul 275r continuarea stăpînirii romane în părţile sudice ale
Daciei după Aurelian, recuceririle din sec. al IV-lea şi secolele V— VI, precum şi răşpîndirea creştinismului în limba la t in i
»
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în actualul stadiu al cercetărilor se constată că în secolele V III— XI, atît la nor
dul cît şi la sudul Dunării de Jos se formează şi se dezvoltă un mare complex cultu
ral pe care autorul îl numeşte carpato-balcanic. înlocuirea termenului de cultură
Driclu (bcilcano-danubicină) cu cel de complex cultural carpato-balcanic, reflectă mai
fidel realităţile arheologice şi istorice ale secolelor V III— X I din spaţiul carpato-bal
canic.
Tendinţele de a atribui — în mod exclusiv — complexul carpato-balcanic ro
mânilor sau slavo-bulgarilor, sînt respinse de autor şi consideră complexul cultural
carpato-balcanic că are un fond etno-cultural comun — atît în sudul cît şi în nordul
Dunării — şi anume romanitatea moesică, avînd o bază tracică, şi cea dacică, care
are aceeaşi bază, pe de o parte, şi civilizaţia romană orientală, pe de alta. Pe lîngă
lumea traco-dacică romanizată, ajunsă într-un anumit stadiu de evoluţie etno-culturală şi lingvistică, ca element fundamental, la formarea acestui complex cultural au
contribuit, într-o măsură deosebită de la o zonă la alta, slavii, populaţiile germanice
tîrzii din spaţiul carpato-ponto-balcanic, grecii de la Marea Neagră şi unele elemente
răsăritene (bulgarii turanici). Formarea şi dezvoltarea complexului cultural carpatobalcanic nu pot fi explicate fără a avea în vedere puternicele influenţe pe care le-a
primit din partea civilizaţiei bizantine.
Daco-romanii, străromânii şi românii, spune în încheiere autorul, au fost şi sînt
purtătorii şi moştenitorii unei civilizaţii, în esenţă romano-bizantină, cea mai stră
lucitoare civilizaţie a antichităţii europene. Rădăcinile civilizaţiei daco-romane însă
nu se opresc la epoca lui Traian, acela care a fost Optimus Princeps pentru lumea
romană, ci sînt împlîntate adînc în creaţiile materiale şi spirituale ale geto-dacilor
marelui Burebista, ai lui Cotiso şi ai lui Decebal — regele erou al neamului său.
Traco-(daco)-romanii au vorbit limba latină din provinciile răsăritene ale Impe
riului roman. Străromânii şi românii au vorbit şi vorbesc aceeaşi limbă. «Romani fuimus et sumus», ar fi spus oricare traco-(daco)-roman. «Români am fost şi sîntem»
spune oricare dintre români (p. 201).
Lucrarea se impune prin importanţa subiectului tratat documentat, critic şi cu
acurateţă stilistică, aducînd o reală contribuţie istoriografiei româneşti, care vine din
partea unuia din harnicii şi pasionaţii cercetători ai generaţiei tinere de istorici, care
se afirmă în Oltenia.

Pr. I. IONESCU

Bibliografia M ihai Eminescu (1866— 1970), volum ul I OPERA, Editura
Academiei Rapubli'cii Socialiste România, Bucureşti, 1976, 278 p.,
30/21.
O bibliografie, generală şi cît mai completă, a celui mai mare poet al ţării şi
unu-l din geniile literare iale lumii, era o datorie culturală-naţională a României. O
îndeplineşte cel mai înalt şi mai competent for ştiinţific-cultural -al ţării, Academia
Republicii Socialiste România, cum se şi cuvinte, al cărei membru postmortem este
M. Eminescu. Biblioteca Academiei R.S.R. (director general acad. Şerban Cioculescu)
şi-a asumat executarea acestei obligaţii de onoare. Personalul de specialitate de la
Serviciile ei de bibliografie a adunat materialul şi a întocmit vasta lucrare biblio
grafică (au colaborat : Nicolae Liu, Valeria Trifu — conducătorii lucrărilor — , Sevastia
Balăşescu, Marin Cernea, Ana Ioachim, Angela Marinescu, Liana Miclescu, Aurora
Nasta, Neonila Onofrei, Traian Păunescu-Ulmu, Irina Puşchilă, Sergiu Sălăgean,
Avram P. Teodor, Liliana Ţopa-Alexandrescu, Eleonora Vlăduţiu. Rodica Fochi şi
Valeria Trifu au sistematizat materialul în volum şi au alcătuit indicii). Este rodul
unei munci asociate, de forţe şi de competinţi unite. Altfel nici nu se poate (cele
citeva încercări individuale de bibliografii eminesciene, precum cea a lui N. Zah'aria
(1923), G. Călinescu (1938), Graţian Jucan (1961), Elena Stan (1969), sînt parţiale şi
mai mult contribuţii). Au lucrat zece ani (1967— 1974). Au prospectat 375 volume cu
opera lui M. Eminescu — poezii, proză, dramaturgie, articole... — şi 935 de periodice,
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dtin care 658 cu materiale şi referinţe la opera eminesciană «şi 277 fără. Pe liste
separate sînt notate titlurile publicaţiilor, cu anii respectivi. între periodicele cu
referinţe eminesciene sînt citate «Biserica Ortodoxă Română» (anii 1874— 1875; '1913—
1916 ; 1921— 1970), «Biserica şi Şcoala»-Arad (1877— 1948), «Buciumul ortodox — Gla
sul Bisericii» {1942— 1970), «Foaia arhidiecezană»-Caransebeş (1886— 1950), «îndrumă
torul bisericesc»-Cluj— Sibiu (1923— 1965), «Mitropolia Moldovei»-Iaşi (1925— 1943;
1947— 1970), «Raze de lumină»-Bucureşti (1929— 1934), «Telegraful Român»-Sibiu (1865—
1866; 1868; 1872— 1873; 1883— 1968), «Unirea»-Blaj (1891— 1945) ş.a.
•în Cuvîntul înainte (ip. 7), acad. Şerban Cioculescu observă interesul literar de
amploare obştească — în toate ţinuturile ţârii şi la toate vîrstele — faţă de opera şi
viaţa lui M. Eminescu, cu specificarea că «niciodată oa în zilele noastre nu s-a
manifestat acest fenomen de foame şi de sete intelectuală, fixat asupra unuia singur
dintre marii noştri clasici (M. Eminescu). Este permanent cerut în librării, iar edi
ţiile de zeci de mii de exemplare, în tiraj de mase, nu stăruie în librării decît un
număr neînsemnat de zile, spre a se face din nou simţită reeditarea cît mai grabnică».
Ca unul care cunoaşte numeroasele dificultăţi ale unei asemenea întreprinderi
literare-editoriale, precum depistarea şi inventarierea materialului imens, lipsa unor
bibliografii anterioare, răstimpul de peste o sută de ani..., d-sa declară că (lucrarea
Bibliografia lui Mihai Eminescu «nu-şi arogă privilegiul impertinent al perfecţiunii,
nu are caracter infailibil, ci, ca tot ce e omenesc, are limite şi greşeli». Lucrarea se
va desăvârşi cu observaţii, corecturi şi completări propuse din 'afară, de la cititori.
Valeria Trifu şi Rodica Fochi arată şi ele, în Introducere (p. 9— 13), că «lucra
rea este departe de-a fi exhaustivă şi nu reprezintă decît un moment de infinita
succesiune a generaţiilor de bibliografi care, odată cu noile cercetări, vor adăfuga la
tezaurul informaţiei eminesciene, noi date, încă necunoscute, după cum noi înşine
am împlinit, cu surse inedite, fondul lăsat de înaintaşi». Colectivul de colaboratori,
precizează ele în continuare, s-a străduit să realizeze o lucrare cît mai mult pe
măsura valorii marelui nostru poet naţional şi să se înscrie cu ea în rîndul marilor
bibliografii similare din alte ţări (citează : Bibliografia A. S. Puşchin, Moscova, 1949,
996 p . ; Bibliografia Schiller, Weimar, 1959, 570 p . ; Bibliografia Goethe, Heidelberg,
1965, 879 p.). Declară lucrarea «un modest omagiu», la glorioasa aniversare de 125
de ani de la naşterea genialului poet — ianuarie 1975.
Primul volum cuprinde numai opera eminesciană, grupată de genuri : poezie,
proză, teatru, articole politice... Pe lîngă opera propriu-zisă, s-a inclus şi
referin
ţele la ea — recenzi, cronici, note, citate — , dovedind ecoul ce Na avut opera lui
M. Eminescu de-a lungul vremii.
Volumul bibliografic Mihai Eminescu, Opere, astfel conceput şi înfăptuit, este
împărţit în 8 capitole.
Cap. I (p. 29— 124) cuprinde ediţiile lapărute în limba română, cu două subdi
viziuni : ediţii datate, ediţii nedatate.
Cap. II (p. 125— 194) — Poeziile lui M. Eminescu apărute în periodice (inte
grale şi fragmente), cu subdiviziunile : Poezii în limba română, Poezii traduse în flimbi
străine, Poezii populare culese de M. Eminescu, Poezii populare culese de M. Emi
nescu traduse In limbi străine.
Cap. III (195—218) — Proză apărută în periodice (integrală şi fragmente) cu sub
diviziunile : Proză literară în limba română, Proză populară, Proză literară tradusă în
limbi străine, Ziaristică, cu paragrafele : Articole apărute în limba română, Republi
cări, Articole apărute în ilimbi străine.
Cap. IV (p. 218—221) — Teatru, cu subdiviziunile : Operă dramatică, Cronică
dramatică.
Cap. V (221— 228) — Corespondenţă, rapoarte şcolare, documente, adeverinţe,
cu subdiviziunile : Scrisori trimise de M. Eminescu, Scrisori trimise de M. Eminescu
unor persoane neidentificate, Scrisori primite de M. Eminescu, Corespondenţă purtată
între diverse persoane în care e vorba de M. Eminescu, Rapoarte şcolare, docu
mente, adeverinţe.
Cap. VI (p. 229— 241) — Aforisme.
Cap. V II (p. 242) — Traduceri făcute de M. Eminescu : Versuri, Proză, Teatru.
Cap. V III (p. 243— 262) — Melodii pe versuri de M. Eminescu, cu subdiviziunile ;
în broşuri şi culegeri, în periodice.
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în ceea ce priveşte opera eminesciană tipărită în volume (ediţii), constatăm,
citind şi contabilizînd titlurile citate, că de la prima ediţie Poezii, din anul 1884,
prefaţată de Titu Maiorescu, şi pînă la Sărmanul Dionis — Proză fantastică (Prefaţă
de Aurel Martin) din 1970, deci în răstimp de -aproape nouăzeci de ani, s-au tipărit
în româneşte 233 de ediţii Eminescu (223 datate şi 16 nedatate), cîte trei ediţii in
fiecare a n ! Fiecare ediţii bucurîndu-se de numeroase referinţe (din totalul de 786
numere ale 'capitolului întîi, 553 numere sînt referinţe.
Observăm că opera eminesciană s-a bucurat de editori şi comentatori din per
sonalităţile culturale cele mai de seamă iale ţării, «începînd cu Titu Maiorescu, urmat
de I. L. Caragiale, A. Vlahuţă, N. Iorga, A. D. Xenopol, C. Dobrogeanu-Gherea, Emil
Gîrleanu, Mihail Dragomirescu, prof. Gh. Adamescu, G. Bogdan-Duică, Lucian Blaga,
E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, prof. Constantin Botez, Ion Pillat, G. Călinescu, D. Panaîtescu-Perpessicius, M. Sadoveanu, Tudor Arghezi, D. Murăraşu, D. Caracostea ş.a.,
pînă la actualii George Muntean, Zoe Dumiirescu-Buşulenga, Mihail Beniuc, Eugen
Simion, Teodor Vârgolici, Flora Şuteu ş.a.
Cît priveşte traducerile în alte limbi, merită remarcat faptul că poezia şi proza
eminesciană s-au impus atenţiei şi preferinţei străinilor de timpuriu — aproape cînd
poetul era în viaţă. Prima traducere în limba franceză s-a făcut în anul 1890; în
limba germană în 1892. Traducerile în limbi străine is-au înmulţit în fiecare an.
Pînă în 1970, literatura eminesciană s-a tradus şi s-a tipărit în lim bile: franceză,
germană, italiană, engleză, poloneză, rusă, cehă, spaniolă, turcă, greacă, armeană,
arabă, cerchiză, maghiară, bulgară-... După cum arată volumul Cartea românească
în lume (1975), din opera lui M. Eminescu s-a tipărit în 28 de ţări, de pe toate meri
dianele globului, în 90 de volume, împărţind întîietatea cai I. L. Caragiale şi I.
Creangă; de fapt deţinînd întîietatea, căci se cunoaşte cît de greu este de tradus
poezia. M. Eminescu a oprit preferinţa şi stăruinţa unor valoroşi traducători, precum
prof. Lâszlo Gâldi, prof. Ortiz Ramiro, Mario Ruffini, D. Cuclin, Franyo Zoltan, Albert
Rafael, Mario Terezia, L. Barral, Hubert Juin ş.a.
Un omagiu emoţionant -sînt compoziţiiile muzicale pe versuri de M. Eminescu
(cap. VII). Au compus melodii pe versuri eminesciene un număr de peste 120 (una
sută douăzeci !) de compozitori, începînd cu Eduard Caudella (La arme, Se bate
miezul nopţii, Pajul Cupidon), urmat de D. G. Kiriac (Codrule, codruţule ?, Revedere),
Gh.. Dima (Ce te legeni, codrule?, De ce nu-mi vii?, Dorinţa, La mijloc de codru des,
Peste vîrluri de catarge, Se bate miezul nopţii, Somnoroase păsărele, Şi dacă ramuri
bat în geam...), George Ştephănescu (De ce nu-mi vii ?, Kamadeva, La Bucovina, Lasă-ţi lumea ta uitată, La steaua..., O, rămîi, Pe lîngă plopii fără soţ, Somnoroase
păsărele, Barcarola /Stelele-n cer/, Şi dacă ramuri bat în geam...), D. Cuclin (Ce te
legeni, codrule ?), Mihail -Jora (Atară-i toamnă, Doină /Ce stă vîntul să tot bată/,
La steaua care a răsărit, Peste vîrluri de catarge, Şi dacă ramuri bat în geam...),
Vasile Popovici (Adio, Atît de Iragedă, Cînd amintirile, De ce nu-mi vii ?, Dorinţa,
De-or trece anii, La steaua care a răsărit, Ochiul tău iubit, Pe aceeaşi ulicioară, Pe
lîngă plopii fără soţ, Sara pe deal, Şi dacă ramuri bat în geam, Te duci...), Tudor
Ciortea (Stelele-n cer, între păsări, La steaua..., Somnoroase păsărele...), Eusebie Mandicevschi (Colindele, Valurile, vînturile /Dintre sute de catarge/, Revedere, Noapte
bună /Somnoroase păsărele/), Paul Constantinescu (Freamăt de codru, La mijloc de
codru des, Peste vîrluri — madrigal, Stelele-n cer — madrigal), I. A. Zirra (Peste
vîrluri...), Marţian Negrea (Rugăciune), Alfred Mendelshon, Sabin Drăgoi, Iacob Mureşianu, Gheorghe Dendrino, Gheorghe Scheletti, Enrico Mezzetti, Teodor Teodorescu,
Nelu Ionescu, Sorban Quileim, Papp Eugen, Gheciu Diamandi, Stan Golestan, Tudor
Flondor, Gheorghe Şoima (profesorul de 1-a Institutul teologic de grad universitar
din Sibiu) şi mulţi alţii. Multe melodii ale acestora au intrat în repertoriul popular,
în manualele şcolare, în programele serbărilor şi manifestaţiilor artrstice-culturale.
Multe melodii pe versuri de M. Eminescu sînt transpuse în limbi străine.
Un Indice de nume (p. 255— 262) şi un Indice de lucrări (p. 263—278) încheie
Bibliografia. în Indicele de nume sînt cîteva inadvertenţe (exemplu : Gheorghe Şoima
indicat la nr. 4557 este, în volum la nr. 4559; la fel Nelu Ioneşcu indicat la nr. 4549
este la nr. 4551 ; şi altele de acest fel.
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Ca iconografie cîteva ilustraţii de epocă : Portretul lui M. Eminescu (ced de la
Viena), Coperta primei ediţii de Poezii (1884), Coperta revistei Familia de la Oradea
şi prima poezie a lui M. Eminescu publicată în ea (nr. 6, din 9 martie 1866), poezia
De-aşiu ave, semnată Mihaiu Eminescu, nume, după cum se ştie, dat de Iosif Vulcan,
din Em inoviciu; Lăcrămioarele învăţăceilor gimnasişti de-n Cernaeuţ, coperta bro
şurii în care poetul a ipublicat prima sa poezie «La mormîntul lui Aron Pumnul»,
semnată M. Eminoviciu (privatist) ; Convorbiri literare, an. IV (martie 1870— martie
' 1871), Iaşi, 1871, revista în care poetul a publicat mare parte din poeziile sale —
prima a fost «Venere şi Madonă» j Almanachulu «Societăţii Academice Socială-literaiă «România Jună», Viena, 1883, în care a apărut, prima oară, poemul «Luceafărul»
(p. 132— 133).
%

M.

E m i n e s c u , Dicţionar de rime, Ediţie îngrijită de Marin Bucur
şi Victoria Ana Tăuşian, Seria Dicţionarele Albatros, Editura A lb a
tros, Bucureşti, 1976, 710 p.

In acelaşi timp cu Bibliograiia Eminescu s-a pregătit şi s-a tipărit un Dicţionar
de rime Eminescu, fapt ce învederează prioritatea literară şi editorială nepereche
ce o deţine Luceafărul poeziei româneşti.
într-o cuprinzătoare Prefaţă (p. 5— 31), Marin Bucur, cu competenţă de branşă,
s-ar putea spune (de cîţiva ani editează Caietele lui M. Eminescu), arată- argumentat
că Dicţionarul de rime face parte din opera eminesciană, ajparţine propriu-zis lui M.
Eminescu. Pe genialul poet l-a preocupat laborios ideea unui Dicţionar de rime, care
lipsea literaturii româneşti, în plin avînd şi înflorire prin Eliade-Rădulescu, Bălcescu,
Alexandrescu, Bolintineanu, Odobescu, Alecsandri..., (o modestă încercare făcuse
Gheorghe Asachi, în anul 1813, prin Rimario Moldavo, rămas în manuscris j du.pă
Eminescu s-au tipărit, în 1890, în Bucureşti, un Dicţionar de rime, de către Brochet
şi Senea (!), şi un Dicţionar complet de rime («peste 20.000 de cuvinte), de către
Timoleon G. Nebunelii (!), în Galaţi (f.a.).
M. Eminescu a lucrat mulţi ani, începînd cu popasul în Viena şi îndeosebi în
perioada ieşeană (1874— 1877) şi cea bucureşteană (1877— 1883), la alcătuirea unui
Dicţionar de rime. Cunoşteau preocuparea aceasta şi au vorbit de ea prietenii poetului
(Slavici, Duiliu Zamfirescu, Caragiale...).
Marin Bucur combate părerea afirmată şi susţinută de mulţi, deci oarecum curentă,
că .poetul a notat rime pentru uz personal, pentru procesul său de creaţie, nu pentru
un Dicţionar de rime de sine stătător.
Explică şi demonstrează că M. Eminescu a conceput Dicţionarul de rime nu ca
un auxiliar pro domo sua, liste de rime pentru uz personal, ca să se aprovizioneze
cu rime pentru creaţii personale, ci ca o lucrare în înţelesul propriu al cuvîntului,
ca o operă de sine stătătoare, de interes literar-cultural, obştesc-naţional. Se deduce
aceasta din felul cum a lucrat.
A conceput Dicţionarul său de rime într-o viziune de larg orizont şi chiar per
sonală, unică în literatura românească şi în cea europeană a secolului trecut. Din
lecturile sale diverse şi vaste, din culegeri de poezie populară, în drumurile prin
ţară, a notat rime felurite, cu .precădere pentru cele noi şi necunoscute. Au rămas
de la el 7 caiete manuscris cu rime ipentru Dicţionar. Se află la Biblioteca Academiei
R. S. R. Ele au fost lăsate de ipoet, împreună cu alte manuscrise şi hîrtii, lui Titu
Maiorescu, care le-a donat Academiei Române, în anul 1904. Academia le-a legat
în mape şi le-a numerotat (în total sînt 40 de mape, cu cc. peste 15.000 de foi). Ele
constituie comoara de nestemate a patrimoniului cultural naţional. Caietele manuscris
cu coloane de rime pentru Dicţionarul de rime sînt de la nr. 2254— 2262, 2264—2265,
2268, 2271— 2276,2278,2283— 2286, 2291— 2291, 2306— 2308. Pe acestea le-a transcris şi le
publică în prezentul Dicţionar de rime. Sînt, într-adevăr, muncă şi material emi
nesciene.
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Prefaţatorul observă ::ă M. Emliescu n-a notat rimele sale, dintre cele mai
de rară frumuseţe ! El a ignorat la fel ^.i rimele cunoscute din poezia contemporană !
El n-a năzuit să facă un inventar al rimei româneşti. Ci a căutat rime noi, necunos
cute ; a stăruit să dea valori poetice cuvintelor româneşti, să le înnobileze liric, să
îmbogăţească fondul rimei naţionale.
Astfel, valoarea Dicţionarului dc rime al lui M. Eminescu nu constă în canti
tatea de cuvinte, ci în diversitatea şi calitatea lor poetică, ,în valenţele lor euforicepoetice. Genialul poet a intuit posibilităţile poetice ale limbii româneşti. A simţit că
există un univers infinit poetic al limbii române, în afara poeziei propriu-zise. A
expus limba unui examen general eufonic şi polifonic, la diapazonul geniului său,
ca să încorporeze creaţiei poetice şi poeziei cît mai mult din lexicul românesc.
Eminescu nu s-a gîndit să întocmească un Dicţionar de rime poetice, prin ele
însele (deşi numai şi simpla lor înşiruire în coloane are sonorităţi poetice) ; dimpo
trivă, el a notat rime dintre cele mai prozaice — multe nume proprii, geografice,
mitologice, de oameni... Dar ele pot să cîştige şi să-şi -sporească încărcătura poetică,
prin împerecherea şi încorpora] ea lor în structura muzical-poetică a limbii, în sim
fonia inefabilă a limbii, pe portativul poetic al limbii. Iar operaţia aceasta este meritul
poeţilor şi al scriitorilor (căci sînt şi poeţi In (proză — M. Sadoveanu, Gala Galaction...) să facă cuvintele să vibreze, să cînte. «Cu Dicţionarul de rime, Eminescu a
alcătuit un corpus aesteticum. Nimeni nu se gândise să arate, la o asemenea altitudine,
capacitatea estetică genuină a limbii noastre de totdeauna, geniul ei artistic».
In alegerea rimelor, poetul s-a postat pe o poziţie dintre cele mai judicioase,
devenită normativă : a arătat interes deopotrivă şi limbii «populare şi celei literare,
a notat cuvinte neaoşe, arhaice, dar şi neologisme. Editorii remarcă, în privinţa neo
logismelor, Dicţionarul este o revelaţie. Eminescu a modernizat limba românească
literară, cu un secol mai înainte. A privit limba în dinamica ei de creştere şi înnoire,
prin cooptarea de cuvinte noi,- .semn de viabilitate. O limbă care nu primeşte cuvinte
noi este ca un pom uscat, la care nu mai vin păsărele să- cînte pe crăci — a spus
el. însuşi poetul a sporit lexicul naţional cu numeroase cuvinte. Dicţionarul de rime
este totodată o lucrare de lexicografie poetică. El a îmbogăţit fondul rimei româ
neşti cu constelaţii de cuvinte.
A notat tot felul de cuvinte (virtual rime), de la nume comune la nume proprii
de oameni, geografice, i.storice, filozofice, mitice..., de pe toate meridianele pămîn
tului. N-a trecut cu vederea nici un domeniu, nici un sector. Găsim notate cuvinte
biblice, teologice, bisericeşti, precum: David, Irod, Gog-Magog, Dalila, Mesia, Sion,
sinedriu, psalm (cu pluralul ps’alme!), Vifleimuri, epifanie, triod, condac, ortodox,
Şiva, Madonă, vlădică, sfeşnic, puisnic, aghiasmă, catapeteasmă, schismă, molitvă,
teolog, metafizic, exarch, ecleziarch, patriarh, kyriarch, arhiereu, protoiereu, antereu,
dveră, polieleu, Luther, hogea, dogmă, credinţă, Papă-papi, mănăstirile Putna, Agapia,
şi chiar Şaguna (mitropolitul Andrei Şaguna!), ş.a.
Un imens aparat de note şi comentarii, plasate pe dreapta paginilor, iar de
la cap. Fragmentarii şi răzleţe sublimare, în total 4.400, însoţesc coloanele de rime
eminesciene. Este aportul personal al editorilor, pe lîngă munca de citire şi transcrierea
manuscriselor, foarte dificile şi obositoare, pînă la istovire şi mai rău. Acad. Perpessicius, care a zăbovit mulţi ani la manuscrisele eminesciene publicînd monumentalele
volume Eminescu, Opere — ediţie critică (6 volume), a mărturisit şi a preavizat că
cerneala genialului poet iradiază emanaţii de flacără care ard vederea (acad. Perpessicius a orbit).
Editorii Dicţionarului de rime pun în paralelă cuvintele-rime notate de Eminescu
cu întregul fond do rime româneşti în poezia tipărită pînă la Eminescu. Des citat
este mitropolitul Dosoftei, cu Psaltirea în versuri, mitropolitul-poet fiind recunoscut
ca «Emines u secolului al XVII-lea».
Dicţionarul de rime, idee, preocupare, muncă şi material eminesciene, întregesc
opera genialului poet. El îşi menţine semnificaţia şi valoarea istorico-literară. Au
toată dreptatea editorii să declare că «limba românească, prin Dicţionarul de rime
al lui Eminescu, intră într-o aventură spectaculară a geniului».

Pr. Gheorghe CUNESCU

REVISTA REVISTELOR MITROPOLITANE
«GLASUL BISERICII»,
vlahiei, an X X X I (1975) :

revista oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-

Numărul 7— 8, pe lunile iulie-august, cu
prinde :
— R e d a c ţ i a , La a XXXl-a aniversare de la eli
berarea Patriei (p. 697—704)
— articol festiv în care se face o succintă tre
cere în revistă £ realizărilor înfăptuite de poporul ro
mân în cei 31 de ani de la eliberarea patriei, prin
care se demonstrează că vasta operă de aşezare a
societăţii şi a civilizaţiei româneşti pe temeiuri noi,
pe temeiuri socialiste, este rodul luptei şi activităţii
neobosite a întregii obşti româneşti : muncitori, ţărani
şi intelectuali grupaţi în jurul Conducătorilor Statului
nostru.
Totodată se evidenţiază că clerul şi credincioşii
Bisericii Ortodoxe Române, care şi-au împletit tot
deauna destinele şi activitatea lor cu destinele şi as
piraţiile poporului român, au participat cu dăruire la
toate aceste înfăptuiri de viaţă nouă în patria noastră.
— Redacţia,
Un eveniment de importanţă
istorică pentru Europa şi întreaga lume (p. 705—708)
— editorial închinat încheierii la 30 iulie 1975, a
lucrărilor Conferinţei pentru securitate şi cooperare în
Europa, lucrări desfăşurate la Helsinki. Evidenţiind
importanţa hotărîrilor luate la această conferinţă general-europeană, care constituie o reală contribu
ţie la instaurarea unei noi ordini economice şi poli
tice în lume, la democratizarea relaţiilor internaţio
nale şi la făurirea unei lumi mai bune şi mai drep
te, spre binele şi fericirea tuturor oamenilor, edito
rialul subliniază poziţia Bisericii Ortodoxe Române
de adeziune totală la aceste hotărîri şi de sprijinire
cu entuziasm a înfăptuirii acestor hotărîri, poziţie
exprimată în telegrama adresată cu acest prilej Pre
şedintelui Republicii Socialiste România, Domnului
Nicolae Ceauşescu, de către Prea Fericitul Părinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
— R e d a c ţ i a , Sărbătorirea numelui Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Justinian : 2 august 1975 (p.
709-710)
— o succintă dare de seamă asupra felului cum a
decurs — în cadru restrîns şi în timpul lucrului —
sărbătorirea numelui Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian. La această festivitate sobră au participat
parte din membrii Sfîntului Sinod, conducătorii şi
funcţionarii superiori ai Administraţiei Patriarhale, ai
Centrului arhiepiscopesc şi al Instituţiilor de învăţămînt teologic din Bucureşti.

După oficierea Tedeumului de mulţumire, oficiat
în paraclisul .patriarhal, în cabinetul patriarhal, în
numele celor prezenţi, a adus cuvînt de felicitare
înaltului sărbătorit, I. P. S. Teoctist, mitropolitul
Olteniei.
în cuvîntul de răspuns, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Justinian a mulţumit celor prezenţi şi a stăruit
asupra vizitei pe care a făcut-o, în fruntea unei de
legaţii sinodale la Ierusalim, cu prilejul terminării
Aşezămintelor ortodoxe române de ţa Ierusalim : că
minul şi biserica.

în rubrica «îndrumări pastorale şi omiletice» :
— Pr. Zenovie M o ş o i u, Predică la Duminica a
treia după Paşti (p. 711—714);
— Pr. Ioan H r i ş c u, La Sfîntul Prooroc Ilie
(p. 714-716) ;
— Pr. David P o p e s c u , La Duminica a şasea
după Rusalii (p. 717—719);
— Pr. Prof. Gh. C a l c i u , La Schimbarea la Faţă
a Domnului (p. 719—725) ;
— Diacon Marin N. P a n ă , La Adormirea Maicii
Domnului (p. 725—727) ;
— Prof. Tudor P o p e s c u
opta după Rusalii (p. 727—731);

(t), La Duminica a

— Diac. Prof. O. B u c e v s c h i ,
Niceea (325) (p. 732-733) ;
— Arhim. Ieronim M o t o c ,
nărilor în biserică (p. 733—735).

Sinodul de la

Despre rostul lumi

*

In rubrica «Pentru pacea a toată lumea» :
— Redacţia,
august (p. 736—740).

Acţiuni în slujba păcii :

— Diac. Prof. O. B u c e v s c h i ,
(p. 741-744).

iulie-

Ştiri ecum enice

— Cezar V a s i l i u , Conferinţa teologică interconfesională de la Cluj-Napoca (p. 744—748).
✓

în rubrica «Articole şi studii» :
— Pr. Prof. I. C o n s t a n t i n e s c u , Rugăciunile
pentru cei morţi (p. 749—763)
— o prezentare dezvoltată şi bine documentată a
temeiurilor aduse din Sfînta Scriptură, din Sfînta Tra
diţie, din Mărturisirile de credinţă ortodoxe şi din
practica Bisericii despre rostul, importanţa şi necesita
tea rugăciunilor pe care Biserica creştină le-a orînduit să fie făcute de cei vii pentru cei morţi.
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— Lector Sebastian B a r b u - B u c u r , Axionul
«Îngerul a strigat» în armonizarea lui D. G. Kiriac
(p. 763-778)
— în analizarea acestui axion, care face parte din
Contribuţiile la armonizarea melodiilor psaltice (publi
cat în «Glasul Bisericii», nr. 7—8/1974), autorul de
monstrează că D. G. Kiriac este primul compozitor
care a redat cu o puternică expresie simţirea româ
nească într-un discurs muzical deosebit de interesant
şi unitar, în care nu se mai poate face separaţie în
tre stilul laic şi cel religios.

în rubrica «Documentare» :
— Prof. Cornel R ă d u l e s c u , Primele traduceri
româneşti ale cărţilor de ritual. Secolele XVI —XVIII
(Studiu istoric, liturgic şi lingvistic, partea treia) (p.
779-806)
— în continuarea dezvoltatului şi documentatului
său studiu, autorul se ocupă în această parte de ur
mătoarele aspecte ale problemei :
1. «Traducerile din prima jumătate a secolului
X V II» : a) Cartea bisericească românească în Ţara
Românească ; b) Cartea bisericească românească în
Moldova ; c) Cartea bisericească românească în Ar
deal ;
2. «Traducerile din a doua jumătate a secolului
XVII» : a) In Moldova ; b) In Ţara Românească ; c)
Traduceri şi tipărituri.
IV. «Triumful cărţii de slujbă în româneşte în pri
ma jumătate a secolului XV III» : 1. Antim Ivireanul.
— Diac. lector Nicu M o l d o v e a n u , Manuscrise
muzicale bizantine cu notaţie antechrysantică din Bi

blioteca Sfîntului Sinod şi din Biblioteca palatului pa
triarhal din Bucureşti (p. 807—812)
— după o scurtă introducere asupra importanţei
acestui fel de manuscrise, autorul prezintă următoarele
manuscrise : 1. Din Biblioteca Sfîntului Sinod : manu
scrise greceşti 46, 43, 28, 10 ; 2. din Bibiloteca pala
tului patriarhal manuscrisele greceşti 206, 235, 185.
— Diac. Gheorghe D i n c ă,
Chipuri de ierarhi
compozitori, traducători, prelucrători şi mari cîntăreţi
ai muzicii bisericeşti (p. 812—823)
— în studiul său, autorul se opreşte în partea
întîi, «Perioada 1813—1909», asupra activităţii pe tărîm muzical, a următorilor ierarhi : episcopul Gheor
ghe Ţeposu-Argesiu, mitropolitul Slivestru Andreievici
Morariu şi mitropolitul Moldovei Iosif a l II-lea Naniescu.
— Diac. doctorand Marin N. P a n ă , Manuscrise
liturgice din Biblioteca Patriarhiei .româtie (p. 824—
834)
— sînt prezentate succint 34 manuscrise liturgice,
provenite de la Mînăstirea Căldăruşani (foste la fon
dul Institutului teologic şi al Seminarului Central).

In rubrica «Comemorări» :
— Pr. Prof. Dumitru P o p e s c u , Comethorarea
mitropolitului Nifon la 100 de ani de la moartea sa
(p. 835-839).
După rubrica « Viaţa bisericească în cuprinsul Mi
tropoliei» : — «Arhiepiscopia Bucureştilor» (p. 840—
853) ; — «jEpiscopia Buzăului» (p. 854—858) ; — «Epis
copia Dunării de jos» (p. 859—867), revista se în
cheie cu rubrica «Recenzii» (p. 868—880).

«MITROPOLIA ARDEALULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei or- ^
todoxe române de Alba Iulia şi Sibiu, a Arhiepiscopiei Vadului, Felea- *
eului şi C lujului şi a Episcopiei Oradiei, an. X X (1975) :
Numărul
cuprinde :

6—8,

pe

lunile

iunie-august,

«23 August 1944— 23 August 1975» :
— Pr. Prof. Dr. Grigorie M a r c u ,
scumpă a poporului român (p. 405—410)

Ziua

cea

— articolul editorial închinat sărbătoririi zilei de
23 August 1975, în care, documentat şi plin de avînt,
autorul1 demonstrează că tot ce se face în România,
în epoca nouă, deschisă de măreaţa zi de 23 August
1945, pentru dezvoltarea multilaterală a societăţii, a
naţiunii noastre socialiste, se face pentru om, pentru
binele şi fericirea lui. De aceea omul contemporan al
societăţii noastre trebuie să fie la înălţimea progre
sului general uman, la nivelul capacităţilor creatoare
ale oamenilor muncii.

în rubrica «Biserica şi problemele vre
mii» :
— R e d a c ţ i a , Unitari — chiar şi decît puhoaie
le mai tari (p. 411—415)

— articol închinat momentului care a demonstrat
unitatea întregului popor român care, indiferent de
naţie şi de credinţă religioasă, a format un tot în
treg ce s-a opus calamităţilor provocate de inun
daţiile din 1975, reuşind să micşoreze pagubele pe
care furia puhoaielor le-ar fi putut produce dacă tot
poporul nu s-ar fi opus ca un singur om.
Articolul este însoţit de publicarea textului cuvîntării rostite de I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealu
lui, în catedrala mitropolitană din Sibiu, în ziua de
Duminică, 13 iulie 1975.

In rubrica «Studii» :
— Pr. Prof. Dr. Mircea P ă c u r a r i u, Monogra
fiile parohiale. Scurte îndrumări pentru preoţi (p.
416-438)
— iniţiativa cercetării trecutului bisericilor paro
hiale şi prezentarea succintă, dar bine documentată, a
monografiilor parohiale a preocupat totdeauna pc
mulţi dintre preoţii slujitori îndeosebi în Transilvania
şi Banat.
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La un nivel m ai înalt, studierea monografică a
bisericilor de sat a fost făcută metodic în cadrul se
minarului de istoria Bisericii Române de la facultatea
de teologie din Bucureşti, sub îndrumarea fostului
profesor pr. Nicolae M. Popescu. Multe din lucră
rile monografice întocmite sub îndrumarea lui au fost
publicate în revistele centrale bisericeşti şi în diferite
foi eparhiale.
în prezent profesorul de istoria Bisericii Române
de la Institutul teologic de grad universitar din Sibiu
la iniţiativa lărgirii acestei cercetări în cadrul cate
drei la angajarea tuturor preoţilor slujitori să dez
groape trecutul fiecărei biserici parohiale, înjghebînd mici muzee parohiale şi schiţe monografice asu
pra bisericilor parohiale. Acţiunea aceasta vrednică
de toată lauda are nevoie de îndrumare competentă
şi de exemplificare încurajatoare.

în cadrul dării de seamă sînt publicate cuvîntările rostite în diferite momente ale vizitei de
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, de Sanc
titatea Sa Patriarhul Benedict al Ierusalimului şi alte
personalităţi civile şi bisericeştii.

Este ceea ce face Părintele Profesor Păcurariu
în acest studiu. Mai întîi prezintă : I. «Istoricul mono
grafiilor parohiale din Transilvania şi Banat pînă la
1944»); apoi înfăţişează : II «Cercetările monografice
asupra parohiilor din Transilvania şi Banat după
1944», pentru ca în partea a doua a studiului să dea
îndrumări preoţilor cum trebuie făcută o monografie
a bisericii parohiale.

Aşadar pentru înfăptuirea binefacerii ca virtute
creştină este nevoie de o viziune obiectivă pe plan
individual şi afirmarea binelui ca relaţii cu semenii,
sub formă practică, adică acţiunea de a
da binelui
valoarea obiectivă prin întrepătrunderea echitabilă şi
echilibrată între binele personal şi binele ce se cu
vine semenului.

Astfel în paragraful III. — «Perspective de vii
tor», Părintele Profesor Păcurariu prezintă pe larg
cum trebuie să fie întocmit «Planul unei monografii
parohiale», iar într-un dezvoltat paragraf, intitulat
«îndrumări bibliografice», publică o bogată listă de
lucrări alese, necesare la munca pentru întocmirea
unei monografii parohiale.
Lăudînd această nobilă iniţiativă, subliniem,
împreună cu Părintele Profesor Păcurariu, că, în
adevăr, «o monografie bine concepută şi temeinic do
cumentată va dovedi, mai presus de toate, continui
tatea românilor pe meleagurile pe care le locuiesc».
Iar monografiile parohiale întocmite de preoţi vor
constitui «un act cu profunde semnificaţii patriotice».

în rubrica «La Locurile Sfinte» :

— Diacon Prof. Sorin C o s m a, Problema bi
nefacerii ca virtute creştină (p. 461—475) [— auto
rul demonstrează că binefacerea creştină defineşte
iubirea în acţiune îndreptată pe plan multilateral,
în funcţie de situaţiile
cu care este
confruntată
iubirea ca faptă morală. în acest sens
binefacerea
creştină s-a generalizat în Noul Testament şi în lim
bajul bisericesc sub numele de milă, compasiune,
milostenie, bunătate, bunăvoinţă, dăruire, ajutorare,
comuniune cu semenul,
slujire a vieţii
semenului,
adică participarea activă la viaţa semnului, la ne
cazurile şi la bucuriile lui.

In demonstrarea sa documentată, autorul se opreşte pe larg asupra : I. «Lămuririi noţiunii» ; II.
«Problemei binefacerii în gîndirea antică» ; III,
«Milosteniei privite ca virtute în Vechiul Testament» ;
IV. «Binefacerii privite ca virtute în Noul Testa
ment» ; V. «Sensului binefacerii ca virtute creş
tină»! •
— Doctorand Dumitru C o l o t e l o , «Tradiţia a~
postolică» a lui Ipolit şi importanţa ei ca izvor pen
tru istoria cultului creştin (p. 476—488) [— în lu
crarea sa de seminar susţinută în cadrul pregătirii
doctoratului în teologie, autorul urmăreşte să pre
zinte unele din cele mai importante ipoteze în le
gătură cu «Tradiţia apostolică» a lui Ipolit, pentru
ca apoi să tragă unele concluzii în lumina celor
mai recente şi mai obiective cercetări. -

Studiul este organizat astfel :• I. «Consideraţii
—
f Vasile,
Episcopul Oradiei, Vizita Prea
generale» ; II. Autorul «Tradiţiei apostolice» ; III.
Fericitului Părinte Patriarhal Justinian la Locurile
«Cîteva consideraţii cu privire la versiunile «Tra
Sfinte (p. 439—460) [— o dezvoltată dare de seamă
diţiei apostolice» ; IV. «Cuprinsul Tradiţiei aposto
asupra călătoriei pe oare Prea Fericitul Părinte
lice» (1. Reglementări ale vieţii creştine în «Tradiţia
apostolică» ; 2. Cultul Bisericii primare oglindit în
Patriarhal Justinian — în fruntea unei delegaţii si
«Tradiţia apostolică»); V. «Importanţa Tradiţiei anodale formate din : Mitropoliţii Iustin al Moldovei
postolice
şi Teoctist al Olteniei, Arhiepiscopul Teofil al Clu
în concluziile studiului, autorul precizează -că
jului, Episcopul Vasile al Oradiei şi Episcopul Anto
«Tradiţia apostolică» a fost de real folos pentru
nie, vicar patriarhal ; Pr. C. Pârvu, consilier patri
Biserica primară, constituin/d o armă deosebit de
arhal, clerici şi diaconi a făcut-o la Locurile Sfinte
eficace împotrva ereziilor cultice. De aceea «Tra
îrxtre 20 şi 30 mai 1975.
diţia apostolică» are o mare importanţă istorică, ea
Scopul călătoriei a fost întreit : întoarcerea vi
fiind cel mai vechi document liturgic din veacul
zitei pe care Sanctitatea Sa Benedict, Patriarhul Ie
I I I şi fiind unul din elementele de bază ale cul
rusalimului şi al întregii Palestine a făcut-o Bisericii
tului Bisericii primare].
Ortodoxe Române în 1968 ; vizitarea Locurilor Sfinte ;
— Ierom.
Veniamin M i c 1 e,
Zahariu Boiu
şi sfinţirea Aşezămîntului şi Paraclisului ortodox ro

(1834—1903)

(p.

489—496)

[—

evocarea

distinsului

mân de la Ierusalim.

preot şi profesor de teologie ortodoxă română din

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂN Ă

1096
Transilvania, care prin activitatea desfăşurată pe
tărîm teologic, cultural, social şi naţional, s-a im
pus ca o personalitate de seamă a vremii sael, fiind
ales — pentru meritele sale — membru corespon
dent al Academiei Române].
— Ilie F r a c e a,9 Roman Melodul : «Imn
învie»
rii lui Lazăr» (p. 497—509) [— după ce în prima
parte este prezentată viaţa şi opera renumitului imnograf, stăruind îndeosebi asupra operei sale «Imn
învierii lui Lazăr», este publicat în traducere acest
imn, care conţine 18 strofe].
— Pr. Prof. Nic. P e t r e s c u , Din munca di
dactică : Cultura clasică, auxiliar preţios în for
marea instructiv-educativă a elevilor seminariilor
teologice (p. 510—516) [— în articolul său, autorul
se opreşte la : I. «Valoarea documentară a studiilor
clasice» ; II. «Arta operelor clasice, model pentru
creaţia literară» ; III. «Aprofundarea şi îmbogăţirea
cunoştinţelor limbii române prin studiul limbilor
clasice» ; IV. «Dezvoltarea gîndirii profunde prin
studiul limbilor clasice*; V. «Valoarea educativă a
studiului limbilor clasice»].

In rubrica «îndrum ări omiletice»

:

— Pr. Prof. D. B e 1 u, Mama în familia de azi.
Predică (p. 517-520) ;
— Pr. Ioan G a r 1 o n ţ a, Predica la Duminica
Mironosiţelor : Femeia creştină şi misiunea ei (p.
520-522) ;
— Diac. Prof. Dr. Ioan N. F 1 o c a, Predica la
Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecume
nic de la Calcedon (451) (p. 522—525);
— Pr. T. B u r c u ş, Predică la Duminica a
doua după Rusalii (p. 525 —528);
— Preot Ion B u n e a, Predică la Duminica
douăzecea după Rusalii : Îmbolnăvirea şi moartea
sufletească prin păcat (p. 528—530).
— f Nicolae,
Mitropolitul
Ardealului, Cuvintări ocazionale : — In timpul vizitei la Sibiu
a Secretarului general al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, Dr. Philip Potter, în timpul Liturghiei
din ziua de 22 iunie 1975, în catedrala mitropoli
tană din Sibiu (p. 554—555) ; — In timpul şedinţei
festive în aula Institutului teologic din Sibiu (p.

559—561); — La festivitatea de închidere a anului
universitar 1974—1975 la Institutul teologic de grad
universitar din Sibiu, în ziua de 29 iunie 1975
(p. 572-573).
— f A n t o n i e , Episcop vicar patriarhal, Cuvintare ocazională rostită în aula Institutului teo
logic din Sibiu, în ziua de 22 iunie 1975, în timpul
vizitei făcute la Sibiu deSecretarul General
al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Dr.
Philipp
Potter (p. 557-558).

în

rubrica

«Aniversări» :

— Pr. Prof. Dr. Mircea P ă c u r a r i u , Alba lulia în viaţa Bisericii Ortodoxe Române (p. 531—536)
[— articol festiv închinat împlinirii a 2000 de ani
de existenţă a oraşului Alba
Iulia şi a 375 de ani
de la Unirea Transilvaniei cu Ţara Românească sub
Mihai Viteazul].

în rubrica «Urme din trecut» ;
— Prof. Dr. Iuliu I ş a şi Prof. Vasile O 11 e a n u,
Descoperirea unui manuscris românesc al Bibliei de
la sfîrşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII
la Scheii Braşovului (p. 537—544) [— descrierea ma
nuscrisului care înglobează 93 de pagini şi aparţine
lui Popa Vasile cronicarul, însoţit de interesante
observaţii, cu făgăduinţa că prin coroborarea în
semnărilor de pe acest manuscris şi de pe alte ma
nuscrise, autorii vor prezenta un studiu monografic
asupra acestui manuscris şi asupraactivităţii copis
tului «popa Vasile cronicarul»].
— Prof. Traian M a r c u , Mitropolitul Dosoftei.
300 de ani de la apariţia Psaltirii in versuri (p.
544-546).
— Nicolae E d r o i u — Iosif V a i d a, Însem
narea preotului Ioan Damsea, Căpilna (Bihor), referi
toare la revoluţia de la 1848—1849 din Transilvania
(p. 546-548).
— Prof. Titus R o ş u , însemnări şi inscripţii
bihorene despre «umblatul» cărţilor şi alte informaţii
(p. 548-550).
După rubrica «Recenzii» (p. 551—553) şi după ru
brica «Viaţa bisericească» în cuprinsul Mitropoliei
(p. 554—580), revista se încheie cu rubrica «Iţisemnări» (p. 581-584).

«MITROPOLIA OLTENIEI», revista oficială a Arhiepiscopiei
iovei şi a Episcopiei Rîm nicului şi Argeşului, an X X V II (1975) :
Numărul
cuprinde :

7—8,

pe

lunile

iulie-august,

Cra-

viaţa poporului român, atît prin actul eliberării
dar mai ales prin faptul că odată cu ea poporul
—
«Mitropolia Olteniei», La cea de a XXXl-a român a intrat într-o epocă nouă, în care stările
învechite au apus şi s-a pus început autenticei su
aniversare a eliberării patriei. Virtualităţile zilei de
veranităţi a poporului.
23 August pentru noi (p. 483—486) [— editorial care
Sub acest aspect sînt sintetic analizate înfăptuirilo
precizează semnificaţiile pe care Ie are în istoria
din cei 31 de ani de muncă rodnică ce s-au semn
poporului român ziua de 23 August 1944, zi plină
de la eliberarea patriei, în care ierarhii, clerul ţi
de conţinut istoric şi de virtualităţi pentru poporul
credincioşii Bisericii Ortodoxe Române şi-au Im
român. In adevăr în această zi aniversară se cu
pletit destinele cu destinele întregului popor romfln,
prinde sinteza mutaţiilor structurale înfăptuite în
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Este apoi publicat textul telegramei trimise cu
acest prilej Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele
Republicii Socialiste România, de către 1. P. S. M i
tropolit Teoctist în numele ierarhilor, clerului şi
credincioşilor din Oltenia].
— C r o n i c a r , în spiritul solidarităţii obşteşti
(p. 487—488) [— o impresionantă evocare a eroicei
solidarităţi obşteşti manifestate de întreg poporul
român în vremea inundaţiilor din anul 1975, m ăr
turie a acelei nebiruite alăturări a omului lîngă om,
care face cu putinţă stăpînirea firii, după firescul
rost al existentei oamenilor de -«a stăpîni pămîntul
şi de a se iubi între ei»].
— Redacţia,
Noile orizonturi de la Hel
sinki — august 1975 (p. 489—491) [— o succintă pre
zentare a sensului adînc general uman al actului
final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare
în Europa, ale cărei lucrări s-au desfăşurat la Hel
sinki (Finlanda). între 30 iulie şi 1 august 1975.
După analizarea orizontului deschis de Confe
rinţa pentru securitatea europeană, sînt analizate
căile cooperării, pe care le stabileşte acest docu
ment;, în laturile economiei, ştiinţei şi tehnicii şi
ale mediului înconjurător; de asemenea sînt sem
nalate domeniile şi formele schimburilor şi coope
rărilor comerciale şi industriale în scopul deschi
derii spre relaţii interstatale în spirit de respect
reciproc şi armonie între toate popoarele].

în rubrica «Aniversări» :
— Pr. D. B ă 1 a ş a, «1750—Pelendava, Craiova—
500». Biserica domnescâ Sfîntul Dumitru şi vechimea
oraşului Craiova (p. 492—505) [— autorul îşi pro
pune să desprindă istoricul oraşului Craiova în pe
rioada migraţiei popoarelor, care s-a abătut ca un
uragan asupra «Daciei felix» şi asupra «urmaşilor
romanităţii
orientale», .arzînd cronicile,
spărgînd
pietrele şi îngropîndu-le şi făcînd cîntecele să tacă.
în demonstraţia studiului este scos la lumină
un fir de aur din pînza trecutului nostru : «Valahia
mică, Oltenia strămoşească şi românească dintru
început, avînd ca inimă Pelendava (Cetatea pelenilor,
a pielarilor) şi cetatea romană, răscolite de atîtea
/

ori

de

triburile

nomade,

a

renăscut din

propria-i

cenuşă în «Cetatea Craiovei».
Temeinic documentat şi bogat în importante note
subliniare,

studiul

se

opreşte

îndeaproape

asupra

următoarelor aspecte :
Craiuva-Craiuova-Craiova veche,

în care demons

trează grandoarea şi importanţa celui mai vechi oraş
din

Oltenia :

Craiuova-Craiova.

în partea a doua, în paragrafele : Biserica veche
a Craiovei şi O ctitorie domnească

mai veche de

1651 (dată cînd biserica a fost restaurată de Matei
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serici şi vechimea lor fixează vechimea fundaţiei.
Biserica Sfîntul Dumitru a fost deci ridicată de un
crai, în jurul anului 1000»].
în încheierea studiului sub titlul Vechimea Craio
vei, autorul sintetizează datele (puse în discuţie pen
tru prima dată acum) oare demonstrează vechimea
bisericii Sfîntul Dumitru, astfel : «Nu se putea con
strui o biserică în secolul X y il şi să i se aşeze,
după ritual, în temelie vase din secolele VIII —IX».
(Ipoteza că aceste vase fuseseră găsite într-un mor
mînt şi fol/osite la zidirea bisericii este înlăturată
de rînduielile tipiconale care nu îngăduiau utilizarea
vaselor găsite în morminte).
Grosimea zidului «de un stînjen şi mai bine» —
r\eîntîlnită la nici una din bisericile din jur — do
vedeşte vechimea şi rolul strategic al acestei fundaţii
în care se adăpostea puterea locală, organizată, în
caz de atac.
Din acestea autorul conclude că biserica veche
Sfîntul Dumitru din oraşul Craioya aparţine se
colelor V III—XJ. Iar existenţa acestei biserici de
proporţii mari demonstrează că biserica Sfîntul Du
mitru a fost construită în mijlocul unei comunităţi
laice, de asemenea de mari proporţii. Aceasta atestă
că vechea aşezare Craiuova s-ţa dezvoltat în şi mai
vechea Pelen,dava, «demonstrînd că acest pămînt a
fost locuit în permanenţă de acelaşi popor].
— Prof. C. C i u 1 u, Biserici craiovene ctitorite
de breslaşi (p. 506—519) [— după prezentarea suc
cintă a fenomenului organizării breslelor, apărute
din necesitatea de reglementare a producţiei, a în
fiinţării de noi ateliere, în vederea apărării profe
sionale a meşteşugarilor, autorul prezintă activitatea
ctitorială a breslelor în Craiova, în veacurile X V III—
XIX.
Sînt pe scurt şi temeinic documentat prezentate
bisericile — în special cele de zid — ctitorite de
breslaşi precum : Sf. Ilie, Sf.
Gheorghe Vechi,
Sf. Ioan Sebastian, biserica Obedenaru, Sf. Nicolae,
Vechi, Sf. Mina sau Pătru Boj, Sf. Gheorghe Nou,
Maica Precista ot Dud, Sf. Nicoliae din Craioviţa,
Sf. Nicolae Ungureni, Toţi Sfinţii — «Băşica», Sf.
Nicolae ot Dorobănţia, Sf. Arhangheli sau Sf. Voie
vozi, Mîntuleasa, Sf. Nicolae-Belivacă, Toţi-Sf inţiiHagi-Enuşi,
Capela cimitirului Sineasca,
biserica
Harşu, biserica Oota şi Sfinţii Trei Ierarhi.
(Aceste aşezăminte ctitorite de neguţătorii şi meş
teşugarii Craiovei au fost construite şi decorate în
stilul brîncovenesc. Importanţa lor constă şi în fap
tul că pe lîngă ele au lat fiinţă şcoli particulare
şi publice, care au contribuit la dezvoltarea învă
ţămîntului craioveaq. îndeosebi trebuie menţionate
şcolile de la Madona Dudu, Sfîntul Ilie şi Obede
naru şi altele].

temelia bisericii vechi Sfîntul Dumitru (ale cărei zi

— Radu C r e ţ e a n u , Daniile făcute de Craioveşti şi d e craioveni la Locurile Sfinte şi la
Muntele Atos (p. 520—531) [— autorul desprinde şi

duri

uneori

Basarab), autorul demonstrează că «vasele găsite în
au

o grosime

sînt legate de
B.O.R. -

17

de

ritualul

«un

stînjen

sfinţirii

şi mai

temeliei

bine»)

acestei bi

identifică

din

masa

daniilor

româneşti

cu

noscute documentar daniile care au ca autori domni
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şi boieri craioveşti sau donatori din regiunile Craio
vei, prezentînd aceste danii nu pe aşezăminte, adică
pe ctitorii, ci pe persoane, adică pe ctitori.
Sînt astfel prezentate daniile făcute la Locurile
Sfinte şi la Muntele Atos de către : — Barbu Craioveanu şi fraţii săi ; — Neagoe Basarab ; — alţi
boieri craioveşti; — Mihai Viteazul ; — Radu Şerbar*; — Matei Başarab ; — Constantin Şerban ; —
Şerban Cantacuzino ; — Constantin Brîncoveanu ; di
verşi boieri craioveni.
P listă bibliografică cuprinzînd 56 de titluri de
lucrări completează studiul].
— Pr. I. D. B., Craiova străbăiind veacurile
(p. 532—536) [— îmbinarea sintetică a datelor rezul
tate din cercetările arheologice, istorice şi documen
tare publicate în rubrica «1750 — Pelendava, Cra
iova — 500» a ziarului craiovean «înainte», dintre
3 iulie — 4 septembrie 1975, urmărind să informeze
pe cititori asupra formelor îndelungatei existenţe şi
dezvoltări a oraşului Craiova].

în

rubrica «Articole şi studii» :

— Arhim. Uias M a s t r o g h i a n o p o u l o s , Bi
zanţ, o lume a spiritului şi a dragostei (VII) (p.
537—542) [— continuînd publicarea traducerii fă
cute de Pr. Olimp N. Căciulă, revista publică acum
capitolele : «Canoane referitoare la dragostea creş
tină»,
«Obiceiuri,
testamente,
reuniuni
de dra
goste»] .

în

rubrica «Studii biblice» :

— Pr. Prof. Nic. P e t r e s c u , Tilcuirea aposto
lului duminical (XII). Duminica şaptea după Rusa
lii : Romani XV, 1 - 7 (p. 543-546).

în rubrica «Pagini de antologie patris
tică» :
— Sfîntul V a s i l e cel Mare, Omilie împotriva
inîniei (p. 547—553) [— traducere după textul grec
publicat în Migne, P. G. XXX;I, 353—372, făcută
de Pr. D. Fecioru].
— Sfîntul G h e r m a n , Arhiepiscopul Constantinopolului, Tilcuirea Sfintei Liturghii (p. 554—557)
[— publicarea, în continuare din nr. 3—4/1975 al
aceleiaşi reviste, a traducerii făcute de Pr. Prof.
i

Nic. Petrescu. In această parte este publicat textul
capitolului IV*: «Liturghia credincioşilor»].

în rubrica «în spiritul activităţii pasto
rale» :
— Pr. I. I o a n i c e s c u, Veşmintele liturgice
şi semnificaţia lor simbolică (III) (p. 558—562)
[— continuare din nr. 3—4/1972 al aceleiaşi reviste.
In această parte sînt prezentate «Veşmintele arhie
reşti» : epigonaţiul sau bederniţa, mantia, mitra,
engolpionul sau panaghiul, dichero-tricherele, vul
turul] .

în rubrica «Drumar omiletic» :
— Pr. Ilie B r ă t a n, Rodul chemărilor lui Iisus
pentru noi. Predica la Duminica doua după Rusalii
(p. 563-565) ;
— Pr. Leon I f t o d i, Predică la praznicul Sfîn
tului Prooroc Ilie Tesviteanul (p. 565—568) ;
— Arhim. Prof. Ioasaf G a n e a, Predică la Du
minica noua după Rusalii (p. 568—571).

în rubrica « M anuscriptum»

:

— O traducere românească inedită a scrierii re
ligioase spaniole «Desiderie» (V) (p. 572—586) [— pu
blicarea în continuare (din nr. 1—2/1974 a aceleiaşi
reviste) a traducerii şi prezentării făcute de Pr. Paul
Mihail şi Dr. Zamfira Mihail.
în acest număr sînt publicate capitolele 1—12 din
partea III a lucrării].

în rubrica (.(însemnări» :
— Diac. Prof. Ioan N. F 1 o c a, Legile agrare
bizantine cunoscute de români (p. 587—588) ; şi în
semnătatea Sinodului de la Calcedon (p. 588—591).
Prof. Victoria P o p o v i c i , JJrme ale renaşterii
in Ţările române (sec. X V —XVII) (p. 591—593).
După rubrica «Cronica bisericească» : «Biserica
Ortodoxă Română» (p. 593—599) ; — «Arhiepiscopia
Craiovei»| (p. 599—618) ; — «Episcopia Rîmnicului şi
Argeşului» (p. 618—620) ; — «Bisericile Ortodoxe su
rori» (p. 620—621), revista se încheie cu rubricile
«Recenzii» (p. 622—636), şi «Revista revistelor» (p.
637-638).

«M ITROPOLIA BANATULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei Ti
mişoarei, a Caransebeşului şi a Episcopiei Ardealului, an. X X V (1975) :
Numărul 7— 9, pe lunile iulie-septembrie,
cuprinde :

întreprinde statul român pentru împămintenirea păcii
şi colaborării între toate popoarele şi între toate
—
Cinstirea vredniciei (p. 303—305) [— editorial credinţele din lumea de azi].
în care, evidenţiind momentele importante din viaţa
în rubrica «Dreapta credinţă a Bisericii» :
Bisericii Ortodoxe pe pămîntul patriei noastre în de
—
Pr. Prof. Dr. Nicoţae N e a g a , Duminica In
cursul istoriei, sînt subliniate .puritatea credinţei şi
lumina Sfinţilor Părinţi (p. 306—312) [— 'ca o com
dăruirea jertfească pe care Biserica Ortodoxă Română
pletare a articolului Temeiurile sărbătoririi Duminicii
le-a dovedit în raporturile sale cu celelalte Biserici
(publicat în «Mitropolia Banatului», nr. 1—3/1972) au
Ortodoxe în trecut, corectitudinea cu care Biserica
torul înfăţişează învăţătura ortodoxă despre semni
Ortodoxă Română întreţine relaţii cu toate Bisericile
ficaţia zilei Domnului — Duminica, folosindu-se dr
creştine în epoca ecumenistă actuală şi profunda
argumente biblice şi îndeosebi patristice. în acest
înţelegere şi unitate de vederi cu care Biserica Or
fel profesorul de Exegeza Vechiului Testament clctodoxă Română participă la acţiunile pe care le
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monstrează diferenţa reală între Sabatul mozaic şi
duminica creştină].
— Anca M a n o l a c h e , O contribuţie creştină
la problematica «Anului internaţional al fem eii» (p.
313—323) [— prezentînd mai întîi străduinţele făcute
în ultima vreme — şi îndeosebi în «Anul interna
ţional al femeii» — pentru regăsirea rolului just
al femeii în societatea omenească, autoarea «invită
pe omul de azi la o reflecţie matură pentru re
considerarea femeii drept ceea ce este : «ipostas
purtător şi păzitor al vieţii»..
în demonstilaţia sa, Anca Manolache dovedeşte
cu prisosinţă că, abordind problemele de actuali
tate, ştie să pătrundă temeinic în esenţa lor pro
fundă pentru a evidenţia apoi, cu pricepere de gînditor de fineţe, aspectele cele mai importante ale
problemei studiate.
Astfel în studiul de acum reuşeşte să evidenţieze
că reconsiderarea actuală a femeii în societate îşi are
temei, pe plan teologic, în preţuirea autentică pe
care. a acordat-o femeii creştinismului primar.
In această perspectivă Anca Manolache demon
strează că raporturile substanţiale între ipostasurile
bărbat şi femeie nu pot fi decît cele de fraternitate
în cadrul aceleiaşi unice naturi umane, în sensul
că drepturile la libertate, la egalitate şi dreptate
socială se subsumează fraternităţii. Iar, pentru a se
asigura supravieţuirea neamului omenesc, trebuie
restabilită fraternitatea între bărbat şi femeie, care
sînt împreună responsabili de păstrarea vieţii în
lumea creată.
De aceea, încheie autoarea, desconsiderarea ipostasului femeie de către ipostasul bărbat în cadrul
unicei făpturi umane, — indiferent de nivelul, de
etapa istorică ori de zona geografică la care s-ar
produce această desconsiderare — constituie crimă
împotriva fraternităţii, care este realitatea ontolologică a neamului omenesc].
%

în rubrica «Studii» :
— f Dr. V a s i l e Coman, Episcopul Oradiei,
Probleme de antropologie creştină (p. 324—333)
— urmărind să înfăţişeze punctul de vedere creş
tin în problema fundamentală a contemporaneităţii,
adică în problema omului, autorul, folosind rezul
tatele cercetărilor actuale şi aducînd colectivul creş
tin ortodox asupra lor, studiază unele aspecte prin
cipale de antropolie creştină cu implicaţiile pe care
acestea le au.
Demonstraţia studiului se opreşte îndeosebi la :
1. «Condiţia umană, problemă principală a zilelor
noastre» ; 2. -«Om şi natură» ; 3. «Omul în comu
niune cu semenii săi»; 4. «Viaţa creştină ca Euha
ristie».
în întregul cuprins se subliniază faptul că, din
punct de vedere creştin, eforturile făcute pentru lăr
girea cunoaşterii omului, pentru întrajutorare în ac
ţiunea de creare a condiţiilor necesare pentru pune
rea în valoare a tuturor capacităţilor umane şi pen
tru împlinirea destinului făpturii umane, toate aceste
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eforturi au un caracter pozitiv şi sînt pline de spe
ranţe. Insă nu trebuie pierdut din vedere că credin
ciosul este fiinţa psiho-fizică, dar şi fiinţa religiosmorală, şi că este chemat, să trăiască şi să-şi înde
plinească în chip conştiincios şi cu simţ de răspun
dere datoriile atît faţă de societate cît şi faţă de
Dumnezeu.
— Petru H o r h o i a n u , Activitatea spirituală a
lui Dimitrie Cantemir (p. 334—357)
— inclusă în programul U.N.E.S.C.O. comemora
rea renumitului savant român, de la începutul vea
cului X V III, Dimitrie Cantemir, a prilejuit publicarea
în ediţii alese a operelor lui de către Academia Re
publicii Socialiste România şi apariţia a numeroase
şi valoroase studii în ţară şi peste hotare. Articolele
şi studiile au abordat diferite aspecte ale gîndirii şi
operei lui Dimitrie Cantemir.
Studiul publicat de Petre Horhoianu urmăreşte să
înfăţişeze aspectul teologic în gîndirea filozofică a
marelui umanist. De aceea autorul face apel la lulucrările de seamă ale lui Dimitrie Cantemir, îndeo
sebi Divanul şi Imaginea de nezugrăvit a ştiinţei sa
crosancte — cunoscută mai ales sub numele de M e
tafizica.
întemeiat pe numeroase citate, studiul lui Petre
Horhoianu evidenţiază raportul esenţial ce există în
tre gîndirea lui Dimitrie Cantemir şi concepţia teo
logică ortodoxă, în special in concepţia despre Sfînta
Treime, despre cosmologie şi antropologie, aşa cum
rezultă din cuprinsul tratatului lui Cantemir despre
Metafizică.
In prima parte a studiului Petru Horhoianu înca
drează personalitatea renumitului savant român în
perspectiva istorică a momentului cultural-spiritual eu
ropean de la sfîrşitul veacului X V II şi din primul pă
trar al veacului X V III, adică epoca în care se întîlnesc Renaşterea tîrzie cu umanismul epocii moderive care duce la iluminismul raţionalist ; iar ca
loc, gîndirea lui Dimitrie Cantemir se formează în
Bizanţul care reprezenta punctul de contact între gîn
direa orientală persano-arabă, gîndirea greco-latină
şi gîndirea creştină. De aceea latura teologică a ope
rei lui Dimitrie Cantemir trebuie conspectată în lu
mina acestui moment din dezvoltarea umanismului.
Jn adevăr, Dimitrie Cantemir a ajuns să fie un
gînditor profund "Ortodox, după cum mărturiseşte în
suşi în «Cartea de închinăciune» către fratele său
Antioh Cantemir, domnitorul Moldovei : «La fel (cu
Tales filozoful) şi eu înalţ slavă, cinste şi închină
ciune lui Dumnezeu cel în Treime, dar Unul după
natură, împăratul veacurilor şi a toate cîrmuitorul şi
ţiitorul : mai întîi, pentru că nu m-a făcut străin şi
de altă credinţă, ci creştin ortodox ; în al doilea rînd
pentru că nu m-a făcut adept al altei Biserici, ci al
cetei Ortodoxe răsăritene ; şi în al treilea rînd,
pentru că m-a făcut şi m-a născut nu fratele altcui
va, ci al prea luminăţiei tale, din acelaşi tată şi dinaceeaşi mamă...».
Adică creştin, ortodox, şi român din ţinutul Fălciului şi format mai tîrziu în mediul de superioară cui-
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tură umanistă şi teologică din Bizanţul cu dascăli
consumaţi şi cu spiritul adîncit în ştiinţele umaniste
şi în disciplinele sacre ale teologiei ortodoxe.
Iar faptul că viziunea filozofică a lui
Cantemir
despre lume şi viaţă se acoperă pe de-a întregul cu
viziunea ortodoxă, constituie dovada că spiritualitatea
ortodoxă răsăriteană pătrunsese adînc în spiritul lui
Cantemir pe mai multe căi : 1. pe cea intuitiv-tradiţională prin îngrijirea părintească, într-o familie de
răzeşti moldoveni, creştin ortodoxă ; 2. pe calea in
struirii şi îndrumării în învăţătura şi în credinţa Bi
sericii Ortodoxe de către călugărul Ieremia Cacavela ;
3. pe calea lecturii personale pînă aproape de memo
rizarea Scripturii Vechiului şi Noului Testament ; 4.
prin cercetare asiduă şi studiere aprofundată a învă
ţăturii dogmatice, morale şi spirituale a Bisericii Or
todoxe în vestitaAcademie superioară a Patriarhiei
Ecumenice din Constantinopol pe care Dimitrie Can
temir a frecventat-o.
(Petre Horhoianu încheie capitolul acesta despre
formarea teologică a lui Dimitrie Cantemir care —
în ciuda culturii lui cosmopolite şi-a păstrat curat
sufletul de moldovean ortodox — precizînd că acest
fapt ciudat se explică prin influenţa puternică a spi
ritualităţii Bisericii Ortodoxe răsăritene, care s-a le
gat şi şi-a înfrăţit destinul şi rostul ei în
împărăţia
«de dincoace» cu destinul istoric al comunităţilor social-umane, naţionale ; în ele şi cu ele a crescut şi
ea, cu ele a pătimit, cu ele a suferit şi s-a bucurat
înj împlinirea misiunii ei divine de a conduce aceste
comunităţi naţionale spre împărăţia «de dincolo».
în adevăr Biserica Ortodoxă răsăriteană nu a con
stituit un aşezămînt spiritual care s-ar fi suprapus din
exterior, din afară şi împotriva voinţei comunităţilor
naţionale, îngrădind pînă la sufocare, în chingile
unor formule dogmatice strîmte şi întunecoase, posi
bilitatea de manifestare şi de dezvoltare a spiritului lor ;
ci Biserica Ortodoxă a crescut în inima comunităţilor
naţionale legată în modul cel mai intim de ele,
salvînd, în vremuri de vitregie istorică, tot ce aveau
aceste comunităţi mai scump şi mai specific : fiinţa
şi graiul prin care se exteriorizau în afara fiinţei lor.
Aşa se explică de ce Dimitrie Cantemir manifestă
în întreaga sa operă un interes stăruitor de a reliefa
modul adînc de încopciere şi de pătrundere a învă
ţăturii Bisericii Ortodoxe în spiritualitatea comuni
tăţii naţionale a Moldovei.
Am stăruit îndeaproape asupra formării gînditorului, filozof şi teolog, Dimitrie Cantemir, socotind că
înfăţişarea, cu atîta limpezime, profunzime şi justeţe
a modului în care Cantemir înţelegea lumea şi viaţa
— pătruns dp* iubirea de adevăr şi de iubirea de pa
trie şi socotindu-se pe sine permanent integrat în co
munitatea neamului — constituie noutatea şi impor
tanţa studiului lui Petre Horhoianu.
în partea a douaa studiului, întemeiat pe cer
cetarea operei lui Dimitrie Cantemir în ansamblul ei,
Petre Horhoianu demonstrează că în această operă se
poate afla întregul sistem al învăţăturii dogmatice
ortodoxe, precum şi elucidarea — în perspectiva
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vremii respective — a problemei cunoaşterii sau a
gnoseologiei creştine, adică a raportului dintre raţiu
ne şi dogma revelată, expusă însă din punct de ve
dere filozofic.
Folosind îndeaproape cuprinsul celor două lucrări
de bază pentru aceasta (Imaginea de nezugrăvit a
ştiinţei sacrosante şi Divanul), Petre Horhoianu lă
mureşte mai întîi, în chip sumar, problema cunoaş
terii religioase şi metafizice, pentru ca apoi să înfă
ţişeze în conturări cît mai clare şi concise cele două
principale capitole ale dogmaticii ortodoxe : cosmo
logia şi antropologia,
Neputîndu-ne opri pe larg asupra acestei părţi, cu
toate că expunerea interesantă a lui Petre Horhoianu
o merită, prezentăm pe scurt doar subdivizarea acestei
părţi : 1. «Teologia cunoaşterii» ; 2. «Dogma teolo
gică sau teologia divină» ; 3. «Cosmologia» ; 4. «Arftropologia».
— Pr. doctorand Vasile M u n t e a n , Ştiri despre
Biserica bizantină în istoriografia română pînă la Di
mitrie Cantemir (p. 358—367)
— lucrare de seminar, susţinută în cadrul pregăti
rii doctoratului în teologie şi întocmită sub îndru
marea Prof. Al. Elian.
în^trucît producţia literară în domeniul istoriei este
foarte variată, autorul se opreşte asupra cronografe
lor neogreceşti — compendii de istorie universală,
care s-au bucurat de largă popularitate, datorită formei lor atractive — care au predominat în istoriogra
fia română din veacul X V II şi chiar în veacul X V III,
influenţînd pe autorii cronicilor româneşti. Cronicile
româneşti, deşi păstrează caracterul tradiţional (de
prezentare universală), pun accentul pe istoria locală ;
folosindu-se de analele anterioare vechi, completîndu-le cu traduceri din alte limbi pentru completarea
informaţiei istorice. întreagă această înglobare este
tributară gradului de cultură, concepţiei şi spiritului
selectiv al fiecărui cronicar) care foloseşte de pre
ferinţă anumite izvoare : Gr. Ureche şi Miron Costin — literatură umanistă europeană — îndeosebi po
lonă ; Stolnicul Cantacuzino — literatura clasică grea
că şi latină.
Iar cu Dimitrie Cantemir perspectiva istorică se
lărgeşte considerabil, trecîiţd de la traducerea izvoa
relor la interpretarea faptelor, la descoperirea cauzelor
şi la aflarea unor soluţii plauzibile pentru anumite
fapte.
Meritul cărturarilor români dinainte de Dimitrie
Cantemir constă în redactarea lucrărilor lor în limba
poporului, ceea ce a dus la formarea limbii române
literare.
— Pr. Prof. Dumitru A b r u d a n, Ierusalimul
epocii celui de al doilea Templu (p. 368—372)
— folosindu-se de ghidul pe care-1 oferă interi*
santa machetă a Ierusalimului din anul 66 î.d.llr ,
autorul prezintă felul în care se înfăţişa Cetate»
sfîntă la începutul creştinismului, descriind pe latk
locurile în perspectiva istorică şi conturînd în chip
clar monumentele şi locurile care au slujit ca scejifl
pentru evenimentele cunoscute din Biblie.
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In rubrica «îndrumări omiletice şi catehetice» :

Avram Corcea asupra creaţiei literare a unui mare
animator cultural al românilor : Iosif Vulcan.

— f V a s i l e , Episcopul Oradiei, Apostolat creş
tin. Predică la Duminica doua după Rusalii (p. 373 —
376) ;
— Prof. L a t t e r n e r - S t o f f e l (Franţa), Pă
catul împotriva Duhului Sfînt. Predică la Duminica
şaptea după Rusalii (p. 376—377);
— Pr. Prof. Sorin C o s m a, Stăpînirea de sine.
Predică la Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul
(p. 377-381) ;
— Pr. Vasile P e t r i c ă, Măreţia cuvîntului şi pă
cătoasa lui întrebuinţare (p. 381—384).

în rubrica «Treptele dezvoltării patriei» :

In rubrica «Probleme pastorale» :

— R e d a c ţ i a publică (p. 412—421) o succintă
prezentare a evenimentelor de seamă din perioada
respectivă.

în rubrica «Cronica bisericească» :
— R e d a c ţ i a prezintă (p. 422 —440) scurte dări
de seamă asupra evenimentelor principale care au
avut loc în viaţa Bisericii Ortodoxe Române — pe
plan intern şi pe plan extern — în lunile iulie,
august şi septembrie 1975.

în rubrica «Note şi comentarii» :

— L. M i o r e a n, Protopopul Avram Corcea şi
corespondenţa sa cu Ion Popovici-Bănăţeanul (p.
409-411);

— Pentru pace şi securitate în Europa şi în lumea
întreagă (p. 441—446).
— o analiză profundă asupra lucrărilor Conferin
ţei pentru securitate şi colaborare în Europa, care
s-a desfăşurat la Helsinki (Finlanda), între 30 iulie—
1 august 1975.
— Teologie şi ecologie (p. 440—442).
— o interesantă prezentare a consecinţelor teolo
gice ce decurg din perspectivele pe care le deschide
înţelegerea justă a ecologiei ca ştiinţă a mediului
înconjurător în care trăiesc oamenii în anumite
relaţii cu mediul biologic şi fizic.
— * * *, Locul şi rolul credincioşilor în Biserică
(p. 449-454).
— sînt prezentate şi analizate consideraţiile făcu
te de Arhiepiscopul Atenagora de Tiatira şi Marea
Britanie, Al. Schmemann şi alţii în legătură cu pro
blema hirotonirii femeilor, ridicată de unele Biserici.
In legătură cu aceasta este semnalat pericolul
pe carerl prezintă pentru dialogul ecumenic cu
noaşterea insuficientă a tuturor aspectelor bisericeşti
pe care le ridică această problemă.
In acelaşi timp este evidenţiat punctul de vedere
pe care l-a susţinut totdeauna .Ortodoxia asupra ro
lului femeilor în Biserică, avînd ca temei faptul is
toric al rolului pe care l-au îndeplinit diaconiţele în
epoca primară din viaţa Bisericii.
— * * *, Erorile integrismului (p. 454—456).
>— o succintă analiză a integrismului aşa cum
este înţeles în cadrul Bisericii Romano-Catolice, în 
deosebi în unele ţări occidentale, ca pretenţie de a
dirija viaţa comunităţii. De altă parte astfel înţeles
integrismul se opune oricărui dialog serios.
Comentarul demonstrează că Biserica creştină în
generali şi cea Romano-Catolică în special are nevoie
nu de integrism ci de integrare în viaţa omenirii, de
colaborare cu societatea la înfăptuirea idealurilor
nobile ale omenirii de astăzi şi de totdeauna.
După rubrica «Viaţa bisericească in cuprinsul Mi
tropoliei Banatului» : — «Arhiepiscopia Timişoarei şi
a Caransebeşului» (p. 457—468) ; — «Episcopia Ara
dului» (p. 469—476), revista se încheie cu rubrica
«Prezentări bibliografice» (p. 477—479).

— publicarea interesantei corespondenţe între cu
noscutul scriitor bănăţean, Ion Popovici şi preotul

| Prof. Ion V. GEORGESCU |

— Pr. Prof. Dr. Dumitru C ă l u g ă r ,
rele catehezei (p. 385—399).

Din izvoa

— urmărind să demonstreze necesitatea alegerii
cu atenţie şi cu tact pedagogic a materiei catehezei
în dependenţă cu scopul catehizării şi de cerinţele
sufleteşti ale catehumenilor, autorul analizează pe
larg trei grupuri ale materiei catehezei.
I. Secţia istorică : a) Vechiul Testament; b) Noul
Testament ; c) Sfînta Tradiţie ; d) Istoria bisericească.
II. Materia dogmaticii şi a moralei. III. Materia Li
turgicii.

în rubrica «Aniversări» :
— Triumful luminii (p. 400—403) ;
— articol festiv închinat sărbătoririi zilei de 23
August 1975.

în rubrica «Urme din trecut» :
— Viorel T i g u, Un document inedit despre pro
topopul Gheorghe Stoica din Haţeg (p. 404—405);
publicarea în traducere în limba română a do
cumentului emis la Caransebeş, la 29 noiembrie 1836,
de Comandamentul general bănăţean, cu privire la fa
milia şi averea protopopului Gheorghe Stoica din
Caransebeş. Documentul scris în germana gotică se
păstrează la Arhivele Statului, secţia Timişoara sub
cota 336/10.
— Dr. Aurel C o s m a, Cursuri române de teolo
gie in Timişoara la 1790 (p. 406—408).
— articolul înfăţişează începuturile şi existenţa, la
1790 a învăţămîntului teologic român la Timişoara
destinat pregătirii viitorilor preoţi, învăţămînt paralel
cu învăţămîntul pedagogic ce funcţiona de mai înainte
pentru pregătirea institutorilor pentru şcolile naţionale
româneşti.
Articolul prezintă materiile de învăţămînt, num ă
rul auditorilor şi date biografice a unora dintre pro
fesori, precum protopopul Constantin Subomu şi preo
tul Mihai Roşu.
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LUCRĂRILE SFÎNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ÎN SESIUNEA ORDINARĂ A ANULUI 1976
SPICUIRI DIN SUMARUL ŞEDINŢELOR DE LUCRU
DIN 16 NOIEMBRIE a. c.
La orele 9,30 dimineaţa, în prezenţa Prea Fericitului Patriarh Justinian, a îî. 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 si
nodală.
La şedinţă ia parte domnul Gheorghe Nenciu, Vicepreşedintele Departamentu
lui Cultelor.
Prea Fericitul Patriarh Justinian invită pe P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal, secretarul Sfîntului Sinod, să dea citire apelului nominal.
Sînt prezenţi : Prea Fericitul Patriarh JUSTINIAN al Bisericii Ortodoxe Române ;
î. P. S. Mitropolit IUSTIN al Moldovei şi Sucevei ; î. P. S. Mitropolit NICOLAE al
Ardealului ; î. P. S. Mitropolit TEOCTIST al Olteniei ; î. P. S. Mitropolit NICOLAE
al Banatului; î. P. S. Arhiepiscop ANTIM al Tomisului şi Dunării de Jos ; î. P. S.
Arhiepiscop TEOFIL al Clujului ; P. S. Episcop IOSIF al Rîmnicului şi Argeşului ; P. S.
Episcop PARTENIE al Romanului şi Huşilor ; P. S. Episcop EMILIAN al Alba Iuliei ;
P. S. Episcop VISARION al Aradului ; P. S. Episcop VASILE al Oradiei ; P. S. Episcop
ANTONIE PLOIEŞTEANUL vicar patriarhal ; P. S. RO M A N IALOMIŢEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor ; P. S. NESTOR SEVERINEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei C raiovei; P. S. TIMOTEI LUGOJANUL, Episcop-vicar al Arhie
piscopiei Timişoarei ; P. S. EPIFANIE TOMITANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Tomisului şi Dunării de Jos ; P. S. TIMOTEI MARAMUREŞANUL, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei C lujului; P. S. GHERASIM PITEŞTEANUL, Arhiereu-vicar al Episco
piei Rîmnicului şi Argeşului ; P. S. VENIAM IN RÎMNICEANUL, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Buzăului şi P. S. EFTIMIE BÎRLĂDEANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Romanului şi Huşilor.
Se constată absenţa P. S. Episcop ANTIM al Buzăului, pentru motive de boală
şi a P. S. ADRIAN BOTOŞĂNEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, trimis
în misiune oficială, peste hotare.
Prea Fericitul Patriarh Justinian roagă pe Domnul Gheorghe Nenciu, Vicepreşe
dintele Departamentului Cultelor, să dispună citirea Deciziei de deschidere a sesiunii
ordinare a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1976.
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Domnul Director adjunct Iulian Sorin citeşte Decizia nr. 22766/666 din 11 noiem
brie 1976 a Departamentului Cultelor pentru deschiderea sesiunii ordinare a Sfîntului
Sinod pe anul 1976.
Apoi, s-au trimis următoarele telegrame :
Domniei Sale
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
Membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întruniţi în sesiunea or
dinară anuală, doresc să exprime cu acest prilej Domniei Voastre şi prin Domnia
Voastră întregii Conduceri de Stat, cele mai alese sentimente de înaltă preţuire şi
profund devotament.
Ţinem să Vă asigurăm, mult stimate Domnule Preşedinte, că în neobosita luptă
pe care întregul popor român o duce astăzi sub înţeleapta conducere a Domniei
Voastre pentru afirmarea fiinţei sale naţionale, pentru libertate, neatîrnare şi pro
gres, ca şi pentru prietenia şi colaborarea cu toate popoarele lumii, clerul şi credin
cioşii Bisericii noastre sînt şi vor fi mereu angajaţi cu întregul lor elan, avînd con
vingerea fermă că aceasta este calea ce duce spre marile împliniri ale istoriei Patriei
şi poporului nostru.
Preşedintele Sfîntului Sinod
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*

Domniei Sale,
Domnului MANEA MĂNESCU
Prim ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în sesiune ordinară anuală,
exprimă Domniei Voastre personal şi Guvernului Republicii Socialiste România, cele
mai sincere sentimente de înaltă stimă şi aleasă preţuire, asigurîndu-Vă totodată de
devotamentul neclintit şi participarea neprecupeţită a clerului şi credincioşilor Bi
sericii noastre la toate acţiunile constructive pe care Conducerea ţării le întreprinde
pentru progresul material şi spiritual al Patriei.
Preşedintele Sfîntului Sinod
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
m

*

Prea Fericitul Părinte Preşedinte declară şedinţa deschisă şi arată că scopul con
vocării Sfîntului Sinod în şedinţa plenară de astăzi, este de a examina problemele
înscrise pa ordinea de zi.
' în continuare, Prea Fericirea Sa dispune a se da citire componenţei comisiilor
sinodale pentru sesiunea ordinară pe anul 1976.
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, secretarul Sfîntului Sinod,
citeşte componenţa comisiilor sinodale de lucru ale sesiunii ordinare pe anul 1976.
Au început apoi dezbaterile :
P. S. Episcop-vicar Timotei Lugojanul, raportorul Comisiei canonică, juridică şi
pentru disciplină citeşte referate asupra :
1.
Tem. 13294/1976. — Procesul verbal al Sinodului Permanent din 21 septembrie
1976, cu propunerea pentru alegerea P. C. Arhim. GHERASIM CUCOŞEL, în postul
de Arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului.
Sinodul permanent, în şedinţa sa de lucru din 21 septembrie 1976, a luat în
examinare adresa nr. 3440/1976 prin care P. S. Episcop Visarion al Aradului a re
comandat pe P. C. Arhim. Gherasim Cucoşel, stareţul Mînăstirii Putna, pentru a fi
ales în postul vacant de Arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului,
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Avînd în vedere actele de la dosar, ţinînd seama de recomandarea P. S. Episcop
Visarion al Aradului, în calitate de Chiriarh al locului şi de propunerea Sinodului
Permanent din 21 septembrie 1976, precum şi de prevederile art. 104 şi 129 din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, de propunerea
Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, de rezultatul votării şi de propunerea
făcută de P. S. Episcop Visarion al Aradului, cu privire la titulatura noului ales,
Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă alegerea P. C. Arhim. Gherasim Cucoşel, în postul vacant de Arhie
reu-vicar al Episcopiei Aradului şi îi acordă rangul de arhiereu.
— Aprobă ca, la propunerea P. S. Episcop Visarion al Aradului — chiriarhul
locului, noul ales să poarte titulatura de «Hunedoreanul».
2. Tem. 82311976. — Adresa Episcopiei Buzăului nr. 342/1976 cu propunerile pen
tru stabilirea atribuţiilor P. S. Arhiereu-vicar Veniamin Rîmniceanul.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică, ju ri
dică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă decizia nr. 1/1976 a P. S. Episcop Antim al Buzăului privind atribu
ţiile P. S. Arhiereu-vicar Veniamin Rîmniceanul în cadrul Episcopiei Buzăului.
3. Tem. 232911976. — Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului nr.
660/1976, cu propunerile pentru stabilirea atribuţiilor P. S. Episcop-vicar Timotei Lugojanul.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică, juri
dică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă decizia nr. 660/1976 a î. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului privind
atribuţiile P. S. Episcop-vicar Timotei Lugojanul în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei.
4. Tem. 11000/1976. — Adresa Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos nr.
5050/1976, cu decizia nr. 100,1976 a î. P. S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Du
nării de Jos, privind atribuţiile P. S. Episcop-vicar Epifanie Tomitanul.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică, juri
dică, şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă, decizia nr. 100/1976 a î. P. S.Arhiepiscop Antim
alTomisului
şi
Dunării de Jos privind atribuţiile P. S. Episcop-vicar EpifanieTomitanul
în cadrul
Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos.
5. Tem. 12409/1976.— Decizia nr. 12210/1975 a P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului
şi
Argeşului privind stabilirea atribuţiilor P. S. Arhiereu-vicar Gherasim Piteşteanul.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică, ju ri
dică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă decizia nr. 12210/1975 a P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi Arge
şului privind atribuţiile P. S. Arhiereu-vicar Gherasim Piteşteanul în cadrul Episco
piei Rîmnicului şi Argeşului.
6. Tem. 7352/1976. — Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 2852/1976, privind re
comandarea P. C. Protos Vasile Cornilă, duhovnicul Institutului teologic universitar
din Sibiu, pentru a i se acorda rangul de arhimandrit.
Prin adresa nr. 2852/1976 î. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului recomandă
Sfîntului Sinod pe P. C. Protos Vasile Cornilă, duhovnicul Institutului teologic uni
versitar din Sibiu, pentru a i se acorda rangul de arhimandrit.
în conformitate cu prevederile art. 82 al. 4 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 7 lit. u din Regulamentul orga
nelor centrale şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfîn
tul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. C. Protos Vasile Cornilă, duhovnicul Institutului teologic univer
sitar din Sibiu, rangul de Arhimandrit.
7. Tem. 17227/1976. — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 17253/1976 cu pro
punerea pentru a se acorda P. C. Protos Irineu Chiorbeja rangul de arhimandrit.
Prin adresa nr. 17253/1976, Arhiepiscopia Bucureştilor recomandă Sfîntului Sinod
pe P. C. Protos Irineu Chiorbeja de la catedrala Mitropoliei Ungrovlahiei din Bucu
reşti, pentru a i se acorda rangul de Arhimandrit.
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Ţinînd seama de această recomandare, în conformitate cu prevederile art. 82
al. 4 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale
art. 7 lit. u din Regulamentul organelor centrale.
La propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod
hotă-răşte :
— Acordă P. C. Protos Irineu Chiorbeja, slujitor la catedrala Mitropoliei Ungro
vlahiei din Bucureşti, rangul de arhimandrit.
8 . Tem. 17182/1976. — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 17305/1976, privind
recomandarea tînărului Ignat M. Petru, licenţiat în teologie, pentru aprobarea hiro
toniei în preot în urma desfacerii căsătoriei civile fără efectuarea logodnei şi căsă
toriei religioase.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonice, juri
dice şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă, prin pogorămînt, teologului Ignat M. Petru contractarea unei căsă
torii civile şi religioase cu dreptul de a se hirotoni preot.
9. Tem. 11775/1976. — Cererea seminaristului Stănescu N. Viorel, din com.
Scurtu Mare, jud. Teleorman, prin care solicită aprobarea hirotoniei în preot, în urma
desfacerii căsătoriei civile, fără efectuarea logodnei şi căsătoriei religioase.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică, juri
dică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
.— Aprobă prin pogorămînt seminaristului Stănescu Viorel din com. Scurtu
Mare, jud. Teleorman, contractarea unei căsătorii civile şi religioase cu dreptul de
a se hirotoni preot.
P. S. Arhiereu-vicar Eftimie Bîrlădeanul, raportorul Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi mînăstiri, citeşte referatele asupra :
10. Tem. 16052/1976. — Adresa Episcopiei Aradului nr. 6188/1976 privind mai
buna organizare a Mînăstirii Hodoş-Bodrog în aşezămînt monahal de sine stătător
pentru călugări.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de dorinţa şi hotărîrea Episcopiei Aradului cu privire la mai buna or
ganizare a mînăstirii Hodoş-Bodrog ca aşezămînt pentru călugări, începînd cu data
de 1 ianuarie 1977.
11. Tem. 16053/1976. — Adresa Episcopiei Aradului nr. 6189/1976 privind mai
buna organizare a Mînăstirii Prislop, com. Silvaşul de Sus, jud. Hunedoara, ca aşe
zămînt monahal pentru călugăriţe.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi mînăstiri, Sfîntul Sinod hotără-şte :
— Ia act de dorinţa şi hotărîrea Episcopiei Aradului cu privire la mai buna
organizare a mînăstirii Prislop, ca aşezămînt monahal pentru călugăriţe, începînd cu
data de 1 noiembrie 1976.
12. Tem. 17277/1976. — Dosare primite de la diferite eparhii din Patriarhia Ro
mână cu propuneri pentru tunderea în monahism a unor vieţuitori din mînăsţiri.
Ţinînd seama de avizele favorabile ale consiliilor duhovniceşti ale mănăstirilor
unde sînt închinoviaţi respectivii vieţuitori, cerute de art. 34 din Regulamentul pen
tru organizarea vieţii monahale,
Luînd în considerare că s-au îndeplinit prevederile art. 32 din Regulament, pri
vind starea de rasofor.
Avînd în vedere stăruinţa sus numiţilor de a intra în cinul monahal :
în urma discuţiilor care au avut loc, în conformitate cu prevederile art. 34 din
Regulament şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă tunderea în monahism a următorilor : 1. Pr. Zamfir Mircea-Ştefan,
slujitor la paraclisul Antim din Bucureşti ; 2. Rasoforului Miroslav Constantin, închi
noviat la mînăstirea Căldăruşani-Ilfov ; 3. Pr. Ciorută Iorgu, închinoviat la mînăstirea
Cernica ; 4. Diac. rasofor Dragomir Gheorghe, închinoviat la Mînăstirea Brîncoveanu,
Sîmbătă de Sus ; 5. Diac. Dinescu Alberto Cristian, închinoviat la Mînăstirea Lainici,
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jud. Gorj ; 6. Rasofor Petroşeanu Natanael, ghidul mînăstirii Turnu, oraş Călimăneşti,
jud. Vîlcea ; 7. Rasofor Marchis Ioan, ghidul mînăstirii Cozia, oraş Călimăneşti-Vîlcea ;
8. Rasofor Rus Simion, paznicul mînăstirii Hodoş-Bodrog ; 9. Pr. Iovan Nistor, muzeo
graful mînăstirii Hodoş-Bodrog.
13. Tem. 16241/1976. — Adresa Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos nr.
8319/1976 cu propunerea pentru tunderea în monahism a rasofoarelor Elena Eleodora
Tarasof, Maria-Magdalena Vladimirov şi Florica-Petronila Răuţă, din mînăstirea Celic Dere, jud. Tulcea, din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos.
In conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul pentru organizarea
vieţii monahala, în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă tunderea în monahism a rasofoarelor Elena Eleodora Tarasof, Maria
Magdalena Vladimirov şi Florica Petronila Răuţă, din mînăstirea Celic-Dere, jud.
Tulcea, din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos.
în legătură cu acest punct din ordinea de zi, membrii Sfîntului Sinod au luat în
discuţie şi problema tunderii în monahism a unor persoane care vieţuiesc în aşezămintele monahale, mînăstiri şi schituri şi care doresc să intre în monahism, îndepli
nind condiţiile pentru această stare. în astfel de cazuri, s-a găsit cu cale ca dosarele
respective să nu mai fie aduse pentru aprobare la Sfîntul Sinod, ci să fie rezolvate
cu aprobarea chiriarhului locului.
în urma discuţiilor care au avut loc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Vieţuitorii şi vieţuitoarele din mînăstiri, care au vîrsta prevăzută de lege,
55 ani bărbaţii şi 50 de ani femeile şi stagiul prevăzut de Regulamentul pentru orga
nizarea vieţii monahale, minimum 6 luni şi maximum 3 ani, vor putea fi tunşi în
monahism cu aprobarea chiriarhului locului.
14. Tem. 9181/1976. — Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei cu nr. 2985/1976.
15. Tem. nr. 16611, 16916 şi 17498/1976 — Procesele verbale ale permanenţei
Consiliului Naţional Bisericesc din 1, 3 şi 15 noiembrie 1976 pentru acordarea de
ajutoare din Fondul Central Special unor parohii cu bunuri afectate de inundaţiile
din luna iulie 1975.
P. S. Episcop Vicar Roman Ialomiţeanul, raportorul Comisiei învăţămîntului pen
tru pregătirea personalului bisericesc, citeşte referatele asupra :
16. Tem. 10999/1976. — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind numirea în con
tinuare, pe o perioadă de încă. trei ani, a PP. CC. Pr. Prof. Mircea Chialda ca rector
şi Dumitru Popescu ca prorector, al Institutului teologic universitar din Bucureşti,
începînd cu data de 1.X.1976.
Luînd în considerare acordul exprimat de chiriarhii care îşi trimit candidaţii la
preoţie pentru şcolarizare la Institutul teologic universitar din Bucureşti.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învăţămîntului
pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă numirea în continuare a PP. CC. Pr. Prof. Mircea Chialda, ca rector
şi Dumitru Popescu, ca prorector, la Institutul teologic universitar din Bucureşti, pe
o perioadă de încă trei ani, potrivit art. 122 din Regulamentul învăţămîntului teo
logic, începînd cu data de 1.X.1976.
17. Tem. 17230/1976. — Procesul verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea
proiectului de Regulament privind organizarea şi funcţionarea Institutelor teologice
din Patriarhia Română.
Avînd în vedere că proiectul de Regulament, redactat de Comisia oficială, pre
zintă. unele modificări, completări şi îmbunătăţiri.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţămîntului pentru pre
gătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de lucrările Comisiei speciale pentru întocmirea proi’actului de Re
gulament privind organizarea şi funcţionarea Institutelor teologice din Patriarhia
Română ;
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— Aprobă ca acest proiect, împreună cu procesul verbal al Comisiei să fie
trimis tuturor membrilor Sfîntului Sinod pentru observaţii şi propuneri, urmînd ca la
proxima şedinţă a Sfîntului Sinod, Serviciul da studii şi învăţămînt din cadrul Can
celariei Sfîntului Sinod să prezinte, printr-un referat, sugestiile respective.
18. Tem. 16656/1976. — Vizita P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal,
la Arhiepiscopia Misionară. Ortodoxă Română în America :
între 6— 18 mai 1976, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul vicar patriarhal, a fă
cut o vizită Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America, cu care ocazie
a av\it discuţii cu î. P. S. Arhiepiscop Victorin şi cu alţi reprezentanţi ai clerului şi
credincioşilor ortodocşi români care trăiesc în S.U.A. P. S. Sa a participat la slujbe.
La Centrul interbisericesc din New York, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul s-a
întreţinut cu reprezentanţi ai Bisericii Presbiteriene din SUA discutînd posibilitatea
consolidării legăturilor ecumenice dintre cele două Biserici.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind vizita P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal, la Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America ;
— Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pen
tru modul în care şi-a îndeplinit însărcinările primite cu ocazia vizitei sale la A rhi
episcopia Misionarăi Ortodoxă Română în America.
19. Tem. 12673/1976. — Vizită făcută în SUA şi Canada de o delegaţie a Bi
sericii Ortodoxe Române.
între 3 iunie — 2 iulie 1976, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Română alcătuită
din î. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, conducătorul ei, P. S. Episcop Vasile al
Oradiei şi P. C. Pr. Niţişor Cazacu a făcut o vizită în SUA şi Canada.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind vizita făcută în SUA şi Canada de o
delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române.
— Se aduc mulţumiri î. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, conducătorul de
legaţiei, P. S. Episcop Vasile al Oradiei şi P. C. Pr. Niţişor Cazacu pentru modul în care
şi-au îndeplinit însărcinările primite, cu ocazia vizitei în SUA şi Canada.
20. Tem. 1362/1976. — Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la
cel de al II-lea Congres al Facultăţilor de teologie ortodoxă de la Atena.
între 19— 29 august 1976 a avut loc la Mînăstirea Penteli de lîngă Atena cel de
al II-lea Congres al Facultăţilor de teologie ortodoxă la care au participat 162 dele
gaţi inclusiv observatori din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor, din. partea
Bisericilor Romano-Catolică, Vechi-Orientală, Vechi-Catolică şi din partea Bisericilor
Protestante.
Datorită prestigiului de care se bucură teologia ortodoxă română şi contribuţiei
pozitive şi esenţiale aduse de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române la Atena, orga
nizatorii au sugerat ca al III-lea Congres al Facultăţilor de teologie ortodoxă să aibă
loc în 1980 în România.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind participarea unei delegaţii a Bisericii
Ortodoxe Române la cel de al II-lea Congres al Facultăţilor de teologie ortodoxă de
la Atena ;
— Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal pentru
modul în care a condus şi a îndrumat delegaţia Bisericii Ortodoxe Române la lucră
rile celui de al II-lea Congres al Facultăţilor de teologie ortodoxă de la Atena.
— Se aduc mulţumiri membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la cel de
al II-lea Congres al Facultăţilor de teologie ortodoxă de la Atena, pentru contribuţiile
aduse la lucrările acestui congres.
21. Tem. 16894/1976. — Referatul Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti cu pri
vire la invitarea Prea Fericitului Arhiepiscop Serafim al Atenei, în fruntea unei de
legaţii a Bisericii Ortodoxe a Greciei de a vizita Biserica Ortodoxă Română.
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22. Tem. 15615/1976. — Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române
la lucrările subcomisiei teologice mixte ortodoxo-veche catolică.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind participarea unui delegat al Bisericii
Ortodoxe Române la lucrările subcomisiei mixte Ortodoxo-Veche Catolică ;
— Se aduc mulţumiri P. C. Pr. Prof. Isidor Todoran pentru modul în care ai re
prezentat teologia ortodoxă română, la lucrările subcomisiei teologice mixte orto
doxo-veche catolică de la Penteli-Grecia.
23. Tem. 11301/1976. — Vizita î. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului în Austria.
între 12— 23 iunie 1976, î. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului a făcut o vizită
în Austria, la invitaţia Fundaţiei «Pro Oriente».
în cadrul programului organizat de Fundaţia «Pro Oriente» î. P. S. Sai a pre
zentat conferinţa cu tema : Din istoria şi vi-aţa poporului şi Bisericii Ortodoxe Ro
mâne.
în cursul vizitei î. P. S. Sa a avut întrevederi cu Em. Sa Cardinalul Franz Konig
şi cu alte personalităţi bisericeşti.
Cu acest prilej, î. P. S. Sa a vizitat şi parohia ortodoxă română din Viena. în
ziua de 15 iunre î. P. S.. Sa a participat la ceremoniile organizate în memoria osta
şilor români căzuţi în primul război mondial în oraşele Tulin şi Baentendorf. A fost
prezent şi ambasadorul ţării noastre în Austria, Dl. Dumitru Aninoiu.
î. P. S. Sa a acordat interviuri unor corespondenţi ai presei bisericeşti şi laice,
răspunzînd la întrebări referitoare la viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă, privind vizita I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ba
natului în Austria ;
— Se aduc mulţumiri î. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului pentru modul în
care a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la programul organizat de Fundaţia
«Pro Oriente» şi în diferitele împrejurări ocazionate de vizita î. P. S. Sale în Austria.
24. Tem. 15618/1976. — Lucrările Consultaţiei ecumenice : «Tradiţie şi reînnoire
în învăţămîntul teologic ortodox», de la mînăstirea Neamţ.
25. Tem. 10013/1976. — Lucrările Consultaţiei ecumenice : «Rolul femeilor în
Biserică şi Societate», de la mînăstirea Agapia.
26. Tem. nr. 8239, 9739, 7825/1976. — Numiri în organizaţiile internaţionale creştine.
Ca urmare a solicitării conducerilor organizaţiilor internaţionale creştine s-a
propus numirea următorilor reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Române în aceste
organizaţii :
A. în Consiliul Ecumenic al Bisericilor : 1). î. P. S. Mitropolit Nicolae al Ba
natului, în Comisia Afacerilor Internaţionale ; 2). Pr. Prof. D. Popescu, în Comisia
«Credinţă şi Constituţie» ;
B. în Conferinţa Bisericilor Europene: 1). Pr. Ilie Georgescu ca delegat al CBE,
în Comitetul Mixt CBE-CCP.
C. în Conferinţa Creştină pentru Pace : 1). P. S. Episcop-vicar Nestor Severi
neanul, în Comisia Internaţională; 2). Pr. Conf. I. Ică, în Comisia teologică ; 3. Pr.
Asist. Al. Stan în Comisia Antirarism ; Dl. Asist. N. Fer, în Comisia de Tineret.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind numiri în organizaţiile internaţionale
creştine ;
— Se aprobă numirile reprezentanţilor susnumiţi ai Bisericii Ortodoxe Române ;
27. Tem. 3038/1976. — Vizita Ex. Sale Episcopul Helmuth Class, preşedintele
Consiliului Bisericii Evanghelice din R. F. Germania.
La invitaţia P. F. Patriarh Justinian, între 17— 25 mai 1976 a făcut o vizită în
ţara noastră Ex. Sa Episcopul Helmuth Class, preşedintele Consiliului Bisericii Evan
ghelice din R. F. Germania, însoţit de D-ţia Class.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind vizita Ex. Sale Episcopul Helmuth Class,
preşedintele Consiliului Bisericii Evanghelice din R. F. Germania ;
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— Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
pentru atenţia deosebită acordată organizării şi reuşitei acestei vizite ;
— Se aduc mulţumiri î. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucavei şi I. P. S.
Mitropolit Nicolae al Ardealului, pentru sprijinul acordat la buna desfăşurare a aces
tei vizite.
28. Tem. 4869/1976. — Vizita Dr. Heinz Joachim Held, preşedintele Departamen
tului Relaţiilor Externe al Bisericii Evanghelice din R. F. Germania.
.La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte:
— Se ia act de darea de seamă privind vizita Dr. Heinz Joachim Held, preşe
dintele Departamentului Relaţiilor Externe al Bisericii Evanghelice din R. F. Germania.
29. Tem. 15619/1976. — Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române
la lucrările Comisiei mixte de dialog ortodoxo-anglican.
între 26 iulie — 3 august 1976, au avut loc la Moscova, la invitaţia Sanctităţii
Sale Pimen, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, lucrările sesiunii plenare a Comisiei
mixte de dialog ortodoxo-anglican.
La lucrări au participat 17 delegaţi ortodocşi şi 19 delegaţi anglicani.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat : Dl. Prof. N. Chiţescu, P. C.
Prof. I. Bria şi Pr. Lucian Gafton.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind participarea unor delegaţi ai Bisericii
Ortodoxe Române la lucrările Comisiei mixte de dialog ortodoxo-anglican ;
— Se aduc mulţumiri D-lui Prof. N. Chiţescu, Pr. Ion Bria şi Pr. Lucian Gafton
pentru modul în care au reprezentat teologia ortodoxă română şi pentru aportul adus
la lucrările Comisiei mixte de dialog ortodoxo-anglican de la Moscova.
30. Tem. 15610/1976. — Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de Episcopul
Londrei de Sud, Mervyn Stockwood şi de capelanul său, Pr. Dominic Walker.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române
de Episcopul Londrei de Sud, Mervyn Stockwood şi de capelanul său, Pr. Dominic
Walker.
Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian pen
tru atenţia deosebită acordată organizării şi reuşitei acestei vizite ;
— Se aduc mulţumiri î. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, î. P. S.
Mitropolit Nicolae al Ardealului, î. P. S. Arhiepiscop Teofil al Clujului-Napoca şi
P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi Argeşului pentru sprijinul acordat la buna desfă
şurare a acestei vizite.
31. Tem. nr. 3408, 8722, 7607, 7909, 11757/1976. — Relaţii cu Consiliul Ecumenic
al Bisericilor, în trim. II— III, 1976.
în trimestrele II şi III ale anului 1976 s-au înregistrat următoarele acţiuni mai
importante în cadrul relaţiilor Bisericii noastre cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor :
a) Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la reuniunea ecume
nică de diaconi şi diaconese de la Arbresle-Lyon, Franţa şi la reuniunea ecumenică
de călugăriţe şi diaconese de la Ramegnies-Chin — Belgia.
b) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la Consultaţia de la
Montreaux — Elveţia, organizată de Comisia pentru afacerile internaţionale ale Con
siliului Ecumenic al Bisericilor.
c) Participarea î. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei şi a P. S. Epis
cop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, la lucrările Comitetului Executiv şi ale
Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Geneva 7— 18 august 1976.
d) Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la Consultaţia de la
Bossey privind relaţiile dintre Biserică şi Stat.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind relaţiile cu Consiliul Ecumenic al Bi
sericilor, în trim II— III 1976.
— Se aduc mulţumiri î. P. S. Mitropolit Iustin Mois;escu şi P. S. Episcop Antonie
Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru modul în care au reprezentat Biserica Orto
doxă Română la lucrările Comitetului Executiv şi Comitetului Central al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor.
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— Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, Pr.
Lucian Gafton şi Pr. Prof. Dumitru Popescu, pentru modul în care au reprezentat Bi
serica Ortodoxă Română* în cadrul diferitelor întruniri organizate de Consiliul Ecu
menic al Bisericilor în trim. II— III 1976.
— Se ia aot de participarea la acţiunile notate în referat, a monahiilor Nazaria
Niţă şi Heruvima Pică şi a D-nei Ecaterina Branişte.
32. Tem. nr. 10005 ; 5554 ; 15611; 15612/1976. — Vizite ale unor delegaţi ai Bi
sericii Ortodoxe Române la Casa Locarno, Elveţia ; Vizite ale unor delegaţi ai Con
siliului Ecumenic al Bisericilor la Casele de odihnă ale Bis;ericii Ortodoxe Române ;
Schimb de vizite între delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi delegaţi ai Bisericii
Evanghelice din R. D. Germană.
în cursul anului 1976 Consiliul Ecumenic al Bisericilor a pus la dispoziţie Bi
sericii Ortodoxe Române mai multe locuri la Casa Locarno, unde membri ai Bisericii
noastre şi-au petrecut concediul. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat :
P. S. Episcop Epifanie Tomitanul; Pr. Stanciu Sever Mălăia, protoiereu de G alaţi;
Pr. Nicolae Coman din Braşov, cu soţia ; Monahia Eustochia Ciucanu, stareţa mînăs*
tirii Agapia şi Pr. Ilie Brătan consilier la Arhiepiscopia Craiovei, cu soţia.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind vizite ale unor delegaţi ai Bisericii O r
todoxe Române la Casa Locarno, Elveţia ; vizite ale unor delegaţi ai Consiliului Ecu
menic al Bisericilor la casele de odihnă ale Bisericii Ortodoxe Române, schimb de
vizite între delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi delegaţi ai Bisericii Evanghelice
din R. D. Germană ;
— Să se continue schimbul de vizite cu delegaţi ai Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor şi ai Centrului Ecumenic Misionar al Bisericii Evanghelice din R. D. Ger
mană.
33. Tem. 5855/1976. — Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române
la lucrările Prezidiului şi Comitetului Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene.
între 19—23 mai 1976 s-au desfăşurat la Moscova lucrările Prezidiului şi Comi
tetului Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de î. P. S. Mitropolit Iustin al
Moldovei şi Sucevei şi de P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind participarea unei delegaţii a Bisericii
Ortodoxe Române la lucrările Prezidiului şi Comitetului Consultativ al Conferinţei
Bisericilor Europene ;
— Se aduc mulţumiri î. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei şi P. S.
Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru modul în care au reprezentat
Biserica Ortodoxă Română la lucrările Prezidiului şi Comitetului Consultativ al Con
ferinţei Bisericilor Europene.
— Se aprobă găzduirea de către Biserica Ortodoxă Română a viitoarei şedinţe
a Prezidiului şi Comitetului Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene, la Bucu
reşti, între 18— 23 aprilie 1977.
34. Tem. nr. 8790, 7047, 7821, 7824, 8718, 15608, 15721/1976. — Relaţii cu Confe
rinţa Creştină pentru Pace, în trim. II— III 1976.
în trimestrele II şi III ale anului 1976 s-au înregistrat următoarele acţiuni mai
importante în cadrul relaţiilor Bisericii noastre cu Conferinţa Creştină pentru Pace :
a) Vizita în ţara noastră a Dr. Kâroly Toth, secretarul general al Conferinţei
Creştine pentru Pace, 14— 16 mai 1976.
b) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la Sesiunea Secre
tariatului Internaţional al Conferinţei creştine pentru Pace.
c) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la Seminarul organi
zat de Conferinţa Creştină pentru Pace de la Sofia.
d) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la lucrările subcomi
siei pentru dezarmare a Conferinţei Creştine pentru Pace.
a)
Vizita în ţara noastră a unui grup de cetăţeni italieni, simpatizanţi ai Con
ferinţei Creştine pentru Pace.
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f) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Comisiei
teologice a Conferinţei Creştine pentru Pace.
g) Participarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului la sesiunea Comitetului
de lucru al Conferinţei Creştine pentru Pace.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind relaţiile cu Conferinţa Creştină pentru
Pace, în trim. II— III/1976.
— Se aduc mulţumiri I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi P. S. Episcop-vicar
patriarhal Antonie Ploieşteanul, pentru grija acordată primirii delegaţilor conferinţei
creştine pentru Pace în România ;
— Se aduc mulţumiri I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, Pr. Ilie Georgescu,
D-lui Cezar Vasiliu, Pr. Dumitru Soare şi Pr. Conf. Ioan Ică pentru modul în care
au reprezentat Biserica Ortodoxă Română la diferite întruniri organizate de Confe
rinţa Creştină pentru Pace în trim. II— III 1976.
35. Tem. nr. 7184, 9414, 7911/1976. — Acţiuni în cadrul schimburilor de profesori
în trim. II— III 1976.
In trim. II şi III ale anului 1976 s-au înregistrat următoarele acţiuni mai im 
portante în cadrul schimburilor de profesori :
a) Conferinţele Prof. Luigi Prosdocimi la Institutele teologice din Bucureşti şi
Sibiu.
b) Participarea Pr. Prof. Ene Branişte la Conferinţele liturgice organizate de In 
stitutul teologic «Saint Serge» din Paris.
c) Acordarea titlului de «Doctor honoris causa» Pr. Prof. Dumitru Stăniloae de
către Facultatea de teologie a Universităţii din Tesalonic.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind acţiuni în cadrul schimburilor de pro
fesori, în trim. II— III 1976.
— Se aduc mulţumiri conducerii Institutelor teologice universitare din Bucu
reşti şi din Sibiu, pentru modul în care au organizat desfăşurarea conferinţelor Prof.
Luigi Prosdocimi ;
— Şe aduc mulţumiri Pr. Prof. Ene Branişte pentru aportul adus la lucrările Con
ferinţelor liturgice de la Institutul «Saint Serge» din Paris.
— Se ia act de primirea titlului de «Doctor honoris causa» din partea Facul
tăţii de teologie a Universităţii din Tesalonic, de către Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
36. Tem. nr. 15610, 15617, 15616/1976. — Participări ale unor delegaţii ale Bi
sericii Ortodoxe Române la diferite reuniuni intercreştine peste hotare, în trim. II—
III 1976.
în trimestrele II şi III ale anului 1976 s-au înregistrat următoarele participări
ale unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la diferite reuniuni intercreştine peste
hotare :
a ) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la cel de-al XX-lea
Congres internaţional al societăţii Jean Bodin, pentru istoria comparată a instituţiilor.
b) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la cel de-al XV-lea
Congres internaţional de bizantinologie.
c) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la Simpozionul sudest-european de la Heidelberg.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte:
-— Se ia act de darea de seamă privind participări ale unor delegaţi ai Bisericii
Ortodoxe Române la diferite reuniuni intercreştine peste hotare în trim. II— III 1976.
— Se aduc mulţumiri Arhid. Prof. Ioan Floca, Pr. Prof. Ion Ionescu şi Pr. Prof.
D. Stăniloae pentru modul în care au reprezentat Biserica Ortodoxă Română în cadrul
diferitelor reuniuni intercreştine peste hotare în trim. II— III 1976.
37. Tem. nr. 2829/1976. — Scrisoarea Consiliului Ecumenic al Bisericilor prin care
se solicită Bisericii Ortodoxe Române să-şi exprime poziţia cu privire la documentul
«Reconcilierea Bisericilor : Botez, Euharistie Ministeriu», pus în circulaţie de către Co
misia «Credinţă şi Constituţie».
La Sectorul Relaţiilor Externe Bisericeşti, s-a primit în cursul anului trecut do
cumentul intitulat «Reconcilierea Bisericilor : Botez, Euharistie, Ministeriu», care a fost
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dat publicităţii de către Comisia «Credinţă şi Constituţie», cu scopul de a oferi Bi
sericilor membre ale «Consiliului Ecumenic al Bisericilor» posibilitatea unei recunoaş
teri reciproce, în vederea realizării unităţii vizibile căutată' de Bisericile din sînul miş
cării ecumenice.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte:
— Să. se comunica Consiliului Ecumenic al Bisericilor că, în legătură cu documen
tul' «Reconcilierea Bisericilor : Botez, Euharistie, Ministeriu». Biserica noastră va* putea
da un răspuns după un consens panortodox, întrucît problemele sînt de- natură dog
matică şi canonică.
38.
Tem. nr. 17404/1976. — Propunerile Comisiei Consultative cu privire la pozi
ţia
delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la lucrările primei conferinţe prasinodale
panortodoxe pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod (Geneva 21— 30 noiem
brie 1976).
Sinodul Permanent al BOR în şedinţa sa de lucru din 20 octombrie 1976, a sta
bilit convocarea Sfîntului Sinod Plenar pentru ziua de 16 noiembrie 1976, spr:a a dis
cuta poziţia Bisericii Ortodoxe Române la lucrările pregătitoare pentru Sfîntul şi M a
rele Sinod (Geneva 21— 30 nov. 1976).
^
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte:
— Aceste propuneri şi sugestii sînt însuşite da Sfîntul Sinod şi se încredin
ţează delegaţiei noastre la Conferinţa pregătitoare a Sfîntului şi Marelui Sinod.
*

Epuizîndu-se lucrările înscrise pe ordinea de zi, Prea Fericiul Părinte Preşedinte
aduce mulţumiri membrilor Sfîntului Sinod pentru participarea la lucrările şedinţai
sinodale şi-pentru contribuţia adusă la rezolvarea problemelor care au făcut obiectul
discuţiilor şi hotărîrilor luate.
Totodată, Prea Fericirea Sa adresează calde mulţumiri D-lui Gheorghe Nenciu,
Vicepreşedintele Departamentului Cultalor, pentru participarea la lucrările şedinţei
Sfîntului Sinod şi pentru bunăvoinţa şi larga înţelegere pe care a manifestat-o întot
deauna în soluţionarea problemelor Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte în încheiere, daclară prorogată sesiunea si
nodală pe anul 1976, pentru o dată ce se va stabili ulterior.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat» şi şedinţa se încheie.
Preşedintele Sfîntului Sinod
t JUSTINIAN
PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMANE

Secretarul Sfîntului Sinod
t ANTONIE PLOIEŞTEANUL
Episcop vicar patriarhal
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%

Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în întruniri intercreştine
întîlniri interconfesionale peste hotare : Vizita unei delegaţii a Bisericii Ortocjoxe Române făcuftă Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsărisitului în India,
Lucrările secretariatului internaţional al Conferinţei Creştine pentru
Pace, 94; Şedinţa prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene, 94 ; Lucră
rile Comisiei antirasism ale Conferinţei Creştine pentru Pace, 95 ,- Semi
narul pentru dialogul isilamo-creştin, 96 ; întâlnirea reprezentanţilor Con
ferinţei Creştine pentru Pace cu conducători ai bisericilor din Statele
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Unite ale Americii, 2 5 0 ; Sesiunea comitetului de «lucru al Conferinţei
Creştine pentru Pace, 251 ; Consultaţia ecumenică de Ha Ferch (RDG), 254 ;
Consultaţia/referitoare la cărţile Vechiului Testament la «Universitatea
ide «Paul», 253 ; Sesiunea comisiei pentru tineret a Conferinţei Creştine
pentru Pace, 2 5 5 ; Vizita I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ban-atuilui In
Austria, 473 ; Lucrările prezidiului şi ale comitetului consultativ al Con
ferinţei Bisericilor Europene, 4 7 5 ; Vizita ecumenică la Biserica Prezbiteriană din Scoţia, 4 8 3 ; Vizita P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul in
SUA, 488 ; Un delegat al Bisericii Ortodoxe Române la întrunirea Subco
misiei pentru dezarmare a Conferinţei Creştine pentru Pace, 488 ; Lucră
rile Seminarului Conferinţei Creştine pentru Pace de la Sofia, 492 ; Se
siunea plenară de Ha. Moscova a dialogului ortodoxo-anglican, 664 ; Parti
ciparea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la Congresul
«Koinonia şi Diakonia», 673 ; Consultaţia de l*a Montreaux i(Elveţia), 674 ;
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GICARWS— KEK din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, 256 ; Con
ferinţa interteologică de la Institutul teologic din Bucureşti, 4 6 0 ; Prof.
Luigi Prosdocimi de la Universitatea din Milano a vizitat Biserica Orto
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Locarno» a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în România, 4 7 2 ; Vizita
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ecumenică de la Seminarul teologic Neamţ, 878 ; Conferinţa Ecumenică
a femeilor de la Mînăstirea Agajpia, 882 ^ C a tolicosul Moran Mar Baselius
ar Thoma Mathews 886 ; I.P.S. Mitropolit Meletios de Buenos-Aires, 888 ;
I. P. S. Ignatis de Lataquia, 890 ; P. S. Mervyn Stockwood, episcopul Lon
drei de Sud, 8 9 2 ; Pastori evanghelici germani la'Patriarhia Română, 894
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4

Patriarhia Constantinopolului (ip. 104, 262, 499, 932); Patriarhia
Alexandriei (p. 104, 933); Patriarhia Antiohiei (*p. 104, 263, 499);
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/
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ANEXE.
M u n t e a n u , Pr. Alex. Armând, Ghid bibliografic, pe teme şi probleme, din
publicaţiile revistelor bisericeşti patriarhale,
GLXVII— CXCIX, CC—CCXLIII,
CCXLIV,

NOUTĂŢI E D I T O R I A L E
ALE EDITURII INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
AU

APĂRUT:
MICA BIBLIE
MOLITFELNIC
AGHIAZMATAR
MINEIUL PE IANUARIE
MINEIUL PE DECEMBRIE
TIPICUL BISERICESC
FILOCALIA, voi. VI
STUDIUL NOULUI TESTAMENT
— manual pentru Institutele teologice —

ÎN CURS

DE

APARIŢIE :

MINEIUL PE FEBRUARIE
MINEIUL PE MARTIE
MINEIUL PE APRILIE
SCURTĂ EXPUNERE DE ÎNVĂŢĂTURĂ CREŞTINĂ ORTODOXĂ
FILOCALIA, voi. VII
OMILETICA
— manual pentru Seminariile teologice —
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT
— manual pentru Seminariile teologice —

*
*

*

Pot fi procurate prin magazinele Centrelor eparhiale sau
— în cazul manualelor — prin Institutele şi Seminariile
teologice.
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